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 داءـــــــإه
ج ًال حضال  مسخعذة نهخضحٍت مه أجم سعادحً، إىل مه حقنج ىزا انقهم حربا مه صربىا إىل مه ضحّ

قادسة عهى انكخابت، إىل انٌحٍذة انيت حخمنى أن حشاوً  جصبحأًكشميا ًعطائيا ًحشجٍعيا حخى 

شح إىل رنك انص أحسه منيا، إىل مه سأحين بقهبيا قبم عٍنٍيا، إىل انٌحٍذة يف قهيب، إىل انغانٍت "أمً"

انشاىق  يف قهيب، إىل مه مل ٌبخم عهًّ مبا طهبخو ًمبا مل أطهبو، إىل مه كان جناحنا  يف احلٍاة ىذفو، إىل 

 مه أمتنى أن أمتكه مه سد انٍسش مه فضهو، إىل ورباسً، مشبً األجٍال ًمعهمً األًل، إىل انغايل  "أبً

 حضًء حٍاحً ًدسبً باألمم ًانبسمت سنذي يف ىزه احلٍاة، إىل مه كاوٌا شعهتًأشقائً إىل شقٍقاحً 

 إىل كم مه ساىم يف إجناص ىزا انعمم، سٌاء مه قشٌب أً مه بعٍذ

 إىل كم  أصذقائً ًصذٌقاحً

 سهام

 

 



 داءـــــــإه
 انيت غمشحين حبناهنا هناسي ... إىلإنٍك مالكً... وبع ال ٌنضب ... صىشة ال حزبم ... مشس 

 .إنٍك أمً

 إىل انقهب انعظٍم ... صاحب انسٌاعذ انطاىشة  عنٌان اإلسادة ًانخصمٍم.

 إىل انزي أفنى شبابو كً وكرب

 .إنٍك أبً

 إىل وسائم قهيب... سنذي يف حٍاحً

 .إخٌحً ًأخٌاحً

 إىل كم انعائهت انكشميت.

 إىل أعض األصذقاء... ًأمجم انزكشٌاث.

 .إىل ىؤالء مجٍعا أىذي عمهً املخٌاضع
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 مقدمة
ى بعصر لحديث عف االستثمار بالضرورة فيـ معانيو وأبعاده في ظؿ ما يسم  يتطمب ا

فغالبا ما تكوف نشاطات االستثمار الدولية متعمقة بحركة ( 1)(Globalisationالعولمة )
الوطنية لدوؿ مختمفة، عمى والخدمات ورؤوس األمواؿ واألشخاص عبر الحدود  البضائع

طبلع بالقوانيف والتعميمات عكس االستثمار لكف  الوطني، حيث يكوف المستثمر عمى معرفة وا 
 .عا بشكؿ كامؿ عمى ىذه القوانيفالمستثمر األجنبي ال يكوف مطم  

ؿ العصب والذي يشك  ( 2)المباشر االستثمار األجنبي شكؿ االستثمار األجنبييت خذ 
إلى  المجوءو كثيرا ما يتـ أن   ، إال  (3)األساسي لمعولمة، أو يتخذ شكؿ االستثمار غير المباشر

د تنشأ بيف الدوؿ المضيفة وبيف المنازعات التي ق ة لفض  سيمة ودي  و التحكيـ بوصفو 
خصوصية العبلقة بيف المستثمريف األجانب، ىذه المنازعات تتمتع بخصوصية مستمدة مف 

ناجمة عف عدـ التساوي في والتي ىي بدورىا  ة المضيفة لو،لالمستثمر األجنبي والدو 

                                                
1
 -Au sens économique, la globalisation est le processus d'internationalisation des 

transactions industrielles, commerciales, financières. Il est lié à la libéralisation des échanges et à leur 
intensification. Phénomène d'intégration économique, la globalisation contribue à rendre les 
paysinterdépendants notamment à cause de la libre circulation des biens et des services, des 
capitaux, des hommes, des idées et de la technologie. La globalisation économique se traduit par un 
effacement progressif des frontières nationales et par un accroissementdes échanges de biens et de 
services, des mouvements de capitaux,du rôle des entreprises multinationales et des migrations 
internationales. Voir/ Dictionnaire de politique, sur le site : www.toupie.org/dictionnaire/globalisation.htm le 

12/09/2014 à 14:00. 
ىو انتقاؿ رؤوس األمواؿ األجنبية مقترنة بعنصري التنظيـ واإلدارة إلى الدوؿ المضيفة، حيث يترتب  االستثمار المباشر - 2

عميو إقامة مشروعات ممموكة ممكية كاممة لمستثمريف أجانب أو ممكية حصص تمكنيـ مف السيطرة عمى إدارة ىذه 
، وىو الذي المشروعات، أو تعطييـ حؽ المشاركة في ىذه اإلدارة، وىذا النوع مف  االستثمار أصبح الشكؿ السائد اليـو

 تسعى البمداف إلى جذبو لما يتمتع بو مف مزايا كنقؿ التكنولوجيا إلى الدوؿ المضيفة.
 التحكيم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة األطراف،في ىذا المعنى أنظر: والي نادية، 

، 6002جستير، فرع: قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، مذكرة لنيؿ شيادة الما
 .4ص

دور المستثمر فيو يقتصر عمى مجرد تقديـ رأس الماؿ إلى جية معينة في الدوؿ المضيفة االستثمار غير المباشر ف - 3
 .4مشروع، أنظر: المرجع نفسو، صيكوف لو حؽ الرقابة عمى ال لتقـو ىي بيذا االستثمار دوف أف

http://www.toupie.org/dictionnaire/globalisation.htm%20le%2012/09/2014
http://www.toupie.org/dictionnaire/globalisation.htm%20le%2012/09/2014
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المراكز القانونية بيف الطرفيف، فالدولة تتمتع بمزايا سيادية استثنائية ال يتمتع بيا المستثمر 
بينيا وبيف  الناشئة األجنبي، لذلؾ فإف المجوء إلى قضاء الدولة ذاتيا لحسـ المنازعات

قبؿ المستثمر خشية تحيز قضاء الدولة  المستثمر األجنبي ال يمؽ ارتياحا وقبوال مف
 دولة المستثمر. لمصمحتيا، كذلؾ األمر بالنسبة إلى قضاء

مف الصعوبات  لكف يعترض فعاليتيا الكثير ،جوء إلى التحكيـ ىو وسيمة مفيدةالم   ف  إ
ىذه الثغرات دفعت البنؾ ، (1)ة كطرؼ في التحكيـاإلجرائية والتنفيذية بسبب وجود الدول

الدولي إلى القياـ بصياغة اتفاقية دولية متعددة األطراؼ لتوفير إطار مؤسساتي دولي يتـ 
لناشئة بيف المستثمر األجنبي والدولة المضيفة، وقدتـ االتفاؽ اتسوية المنازعات  خبللو مف

بموجبيا إنشاء المركز الدولي لتسوية  في واشنطف تـ   8521مارس  84عمى ذلؾ في 
 .8522دخمت حيز التنفيذ سنة  التي منازعات االستثمار

المستثمر  فيتمثؿ الغرض مف إنشاء اتفاقية المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة بي
مناخ  خبلؿ توفير في النيوض بالتنمية االقتصادية مفاألجنبي والدوؿ المضيفة لو 

االستثمار خاصة في الدوؿ ىذا النظاـ الفعاؿ مف شأنو دفع عجمة فإنشاء ، اري مبلئـثماست
لتحقيؽ ىذا الغرض تعمؿ االتفاقية عمى تحقيؽ التوازف بيف مصالح المستثمر مف النامية، 

خبلؿ منحو فرصة المجوء إلى التحكيـ وتبديد مخاوفو مف الخضوع لقضاء الدولة العادي أو 
 وبيف مصالح الدوؿ المضيفة مف خبلؿ جمب العديد مف الدولة عمى حقوقو افتئاتمف 

الحماية الدبموماسية  ضدجية، وجعؿ المجوء إلى التحكيـ يمثؿ ذرعا واقيا  االستثمارات مف
 التي قد تمجأ إلييا دولة المستثمر مف جية أخرى.

الناشئة عف تنفيذ  منازعاتالصة في تسوية صالمركز مف بيف المراكز الدولية المتخ يعد  
بيف الدولة أو أحد أجيزتيا التي تبـر عقود الأو تفسير عقود االستثمار، والتي يقصد بيا 

                                                
، 6002منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  عقود االستثمار في العالقات الدولية الخاصة،بشار محمد األسعد،  - 1
 .86-88ص
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االقتصادية مع شخص خاص أجنبي يمتـز بنقؿ قيـ اقتصادية الستغبلليا في مشروعات 
 عمى أرضيا بيدؼ تحقيؽ الربح ألطراؼ العقد.

تحركات رؤوس »و الحادية والخمسوف بأن  عرفتو لجنة مؤتمر اتحاد القانوف الدولي 
 .(1)«األمواؿ مف البمد المستثمر نحو البمد المستفيد بغير انتظاـ مباشر

بتقديـ رأس الماؿ البلـز إلقامة وفقا لعقود االستثمار مباشرة يمتـز المستثمر األجنبي 
جاؿ البتروؿ أو المشاريع اإلنتاجية أو الخدماتية، أو بتقديـ الخبرات الفنية البلزمة في م

التنمية الصناعية أو األشغاؿ العامة، كما يقتصر االستثمار عمى تقديـ رأس الماؿ دوف 
 المشاريع.الدخوؿ في تنفيذ مثؿ ىذه 

إسياـ غير وطني في »و: عقد االستثمار ُعرؼ مف طرؼ الفقياء بأن   يمكننا القوؿ أف  
اؿ أو عمؿ أو خبرة في مشروع محدود،  التنمية االقتصادية أو االجتماعية لمدولة المضيفة بم

 .(2)«بقصد الحصوؿ عمى عوائد مجزية وفقا لمقانوف

بيف مصالح األطراؼ المتنازعة أو البحث عف حموؿ المركز إلى خمؽ التوازف  ييدؼ
لمنزاعات المعروضة أمامو في إطار استقبللية تامة بعيدا عف االعتبارات السياسية التي 

 الجيات القضائية الوطنية.يتميز بيا عمؿ بعض 

المجوء إلى المركز الدولي  عمىبناء عمى ما تـ ذكره فيما تتمثؿ خصوصية االتفاؽ 
 لتسوية منازعات عقود االستثمار؟

 إلى : حيث نتطرؽفصميفلتحميؿ ما تـ ذكره سابقا ارتأينا تقسيـ ىذا البحث إلى 
تحكيـ )فصؿ أوؿ( وخصوصية ود االستثمارعقعمى التحكيـ في منازعات  خصوصية االتفاؽ

  المركز الدولي لتسوية منازعات عقود االستثمار )فصؿ ثاف(.

                                                
رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه  النظام القانوني لمعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية،عدلي محمد عبد الكريـ،  -1

 .41، ص6088-6080في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
 .41، صنفسو مرجعال -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 
 

عيد العالمي منذ الن صؼ الث ا ني مف القرف الماضي فرض االستثمار نفسو عمى الص 
يعد  مف بيف مواضيع الس اعة وظاىرة ال يمكف تجاىميا باعتبارىا خيارًا استراتيجيًا  تقريبًا، فيو

يمات البيئية الد ولية إذ أصبح مف أى ـ الس ط الحركة االقتصاديةلدفع مسيرة الت نمية وتنشي
عمى رؤوس األمواؿ األجنبية بيف مختمؼ الد وؿ المتقد مة منيا  التنقؿاـ اىنة في احتر الر  

 ي يمعبو االستثمار األجنبي.اء ذلؾ نتيجة لمد ور الياـ الذحد  سو عمى والن امية 

 اصشخأية معق دة ومرك بة، لكونيا تتـ بيف االستثمار األجنبي المباشر عمميعتبر 
األو ؿ شخص مف أشخاص القانوف الد ولي العاـ وىو  ، فالطرؼمختمفة في المراكز القانونية

صاحب الس يادة، أم ا الث اني فيو شخص مف القانوف الخاص ال يممؾ الس يادة، مف ىنا يبدو 
ي يؤد ي في أغمب األحياف الش يء الذ ،ي تربط بينيماالت وازف في العبلقة الت واضحًا اختبلؿ

 المتمث ؿ في المستثمر األجنبي.و إلى المساس بحقوؽ الط رؼ الض عيؼ 

كوسيمة لفض   ستثمار المجاؿ لممستثمريف باختيار الت حكيـ الت جاري الد ولييمنح عقد اال
تنفيذًا ألحد شروط كوف يمكف أف ي باالتفاؽ بيف الطرفيف فيذا االتفاؽ إال  ال يتـ  يالن زاع الذ
 تحكيمية مستقم ة عف العقد. مشارطةلي نشأت عنو المنازعة أو تنفيذًا العقد الذ

منازعات عقود االستثمار يصح  االتفاؽ عمى الم جوء إلى الت حكيـ الت جاري الد ولي في 
نيا ثا (مبحث أول) الت حكيـ في منازعات عقود االستثمارعمى  اتفاؽ إلى مفيـو أوالؽ ر  طالت  ب

رات الم جوء إلى   .(ثان مبحث)لى الت حكيـ في منازعات عقود االستثمارإمبر 
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 المبحث األّول
 االدتثمارالّتحكيم في منازرات رقود رلى  تفاقاال مفكوم

تسوية الن زاع في إطاره مف (1)مف القضاء االختيارينوعا الت حكيـ الت جاري الد ولي  يعتبر
ن ما يتعي ف عمى أطراؼ  ال يتحق ؽ بمجر د نشوب نزاع وتوف ر طرفيو عمى أىمية الم جوء إليو، وا 

يحتاج  وىنا تبرز خصوصيتو مقارنة بالقضاء الوطني الذ ي التفاؽ عمى المجوء إليو، اال
 .(2)ىذا الن وع مف االتفاؽ لم جوء إليو والفصؿ في الن زاع عف طريؽ

تعريؼ االتفاؽ عمى  نظرًا ألىمية ىذا االتفاؽ كاف الت ركيز عمى دراستو عف طريؽ
مطمب )إليو المجوء  إثبات ،)مطمب أّول(المجوء إلى التحكيـ في منازعات عقود االستثمار

 .ثان(

 المطمب األّول
 في منازعات عقود االستثمارالمجوء إلى التحكيم تعريف االتفاق عمى 

ابت أف العبلقة بيف المستثمر األجنبي والدولة المضيفة الناشئة بموجب عقود مف الث  
ف ظيرت حسنة في بدايتيا إال   يا سرعاف ما تتبدؿ نتيجة لتعارض أن   االستثمار، حتى وا 

العقود تبـر بيف الدولة أو إحدى ىيئاتيا وطرؼ خاص تمؾ  المصالح بيف الطرفيف باعتبار أف  
أجنبي، ليذا السبب يعد اتفاؽ التحكيـ نقطة البداية في مسيرة التحكيـ التجاري الدولي 
ومصدر يميزه عف باقي وسائؿ التسوية األخرى باعتباره القرار الحاسـ في اختيار الجية 

ي فيو بالتالي الوسيمة ػقد التجاري الدولينشأ عف العقد المختصة في حؿ النزاع الذي نشأ أو 
                                                

أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في  الّتحكيم الّتجاري الّدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن،حسني المصري،  -1
 .15، ص8552لكويت، اـو القانونية واالجتماعية، كم ية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، العم

، فرع قانوف قانوفال مذك رة لنيؿ شيادة الماجستير فيالّتحكيم كآلية لتسوية نزاعات عقود الّتجارة الّدولية، تياب نادية،  -2
 .6، ص6002زي وزو، د معمري، تيو األعماؿ،  فرع: قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مول
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القانونية التي تجعؿ النزاعات تفمت مف اختصاص المحاكـ والقوانيف الوطنية، لذا سنتناوؿ 
(، كذا في القانوف أولفرع تعريؼ اتفاؽ التحكيـ في القانوف االتفاقي المتعدد األطراؼ )

 (.    ثالثفرع الجزائري )(، أخيرا في القانوف ثانفرع الثنائي المتعدد األطراؼ )
 األولالفرع 

 فاقي متعّدد األطرافالقانون االتفي 

 8514الدولية أىميا اتفاقية نيويورؾ  ورد تعريؼ اتفاؽ الت حكيـ في معظـ االتفاقيات
 .)ثانيا( 8521، واتفاقية واشنطف )أوال(

  ىاوتنفيذالخاصة باالعتراف بالقرارات التحكيمية  0091جوان  03اتفاقية نيويورك في -أوال

بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعؿ الدوؿ تفكر في عرؼ العالـ تبادال تجاريا متميزا 
 8561 لسنة وضع مشروع خاص بالتحكيـ التجاري الدولي عمى غرار اتفاقيتي جونيؼ

تحاد السوفياتي )سابقا( إلييما نظرا لعدـ انضماـ الواليات المتحدة األمريكية واال. 8563و
فأعدت الغرفة التجارية الدولية مشروعا عرض عمى ىيئة  ،حرصتا عمى وضع مشروع آخر

دولة،  61مف قبؿ  8514جواف  80حيث تمت المصادقة عميو في ، 8511األمـ المتحدة سنة 
 منيا الجزائر وكاف وراء ىذا االنضماـ عدة أسباب: (1)بعد ذلؾ انضمت إليو العديد مف الدوؿ

-44 الرئاسي رقـ بموجب المرسـو 8544انضمت الجزائر إلى اتفاقية نيويورؾ سنة  -

8544نوفمبر  1المؤرخ في  611
والممفت لبلنتباه ىو أف الجزائر انضمت إلى ىذه  (2)

قانوف تعديؿ  ا، ألف  االتفاقية قبؿ تكريس التحكيـ التجاري الدولي داخميا في قوانيني

                                                
مذكرة لنيؿ شيادة  اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء التحكيمي،يؽ بغداد، صد   -1

 .81، ص6006-6008الماجستير في القانوف الخاص، جامعة أبي بكر بمقايد، كمية الحقوؽ، تممساف، 
إلى االتفاقية التي صادؽ عمييا  بتحفظ نضماـااليتضمف  8544نوفمبر  01مؤرخ في  611-44مرسـو رئاسي رقـ  -2

التحكيمية األجنبية وتنفيذييا، ج.ر  تقراراالوالخاصة باعتماد  8514جواف  80رؾ بتاريخ يو مؤتمر األمـ المتحدة في نيو 
 .8544نوفمبر  61في  الصادر 44 عدد
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دارية  6004الذي أضاؼ الباب الخاص بالتحكيـ الدولي كاف سنة  إجراءات مدنية وا 
  .6005ودخؿ حيز التنفيذ 

الجزائر كانت تقبؿ شرط التحكيـ الدولي في العقود التي  أف   كوففي يعود السبب  -
في تشريعاتيا أبرمتيا مؤسساتيا العمومية مع أطراؼ أجنبية رغـ أنيا كانت رافضة لو 

الداخمية التي شابيا الغموض، ألنيا كانت بحاجة إلى إبراـ مثؿ ىذه العقود لحاجتيا 
إلى رؤوس األمواؿ األجنبية لتدعيـ اقتصادىا خاصة أف تمؾ الفترة شيدت انخفاضا في 
سعر البتروؿ في السوؽ العالمية، فكاف عمى الجزائر أف تقدـ كؿ الضمانات 

شيدت بداية اإلصبلحات وتحوؿ الجزائر  8544ما أنيا في سنة لممستثمريف الجانب، ك
 .(1)مف النيج االشتراكي واالقتصاد الموجو إلى االقتصاد الحر  

كؿ ىذه الدوافع أدت إلى انضماـ الجزائر إلى اتفاقية نيويورؾ، وبيذا االنضماـ تكوف 
تغيير موقفيا السمبي الجزائر قدمت ضمانا لممستثمريف األجانب وعبرت عف حسف نيتيا في 

 .(2)مف التحكيـ التجاري الدولي

ومف ، (3)أخذت الجزائر تنظيميا ما بيف االتفاقيات الثنائية وأخرى متعددة األطراؼ
حيث   8514أمثمة ذلؾ نجد اتفاقية نيويورؾ الخاصة باعتماد وتنفيذ القرارات التحكيمية لسنة 

 بطريقة غير مباشرة كما يمي: منيا عمى تعريؼ اتفاؽ التحكيـ 6/6نصت المادة 
تعترف كّل دولة متعاقدة باالتفاق المكتوب الّذي يمتزم بمقتضاه األطراف بأن يخضعوا لمتّحكيم  -»

في كّل أو بعض المنازعات المنشئة أو التّي تنشأ بينيم موضوع من روابط القانون التّعاقدية، أو غير 
 يق التّحكيم.تعاقدية المتعمّقة بمسألة يجوز تسويتيا عن طر 

يقصد بـ ''اتفاق التّحكيم'' شرط التّحكيم في عقد أو اتفاق التّحكيم الموّقع عميو من األطراف  -
 أو االتفاق الّذي تضمنّتو الخطابات أو البرقيات المتبادلة.

                                                
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ،  تثمار،التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االسبودودة سعاد،  -1

 .20، ص6002فرع: قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
 .20، صنفسو مرجعال -2

 .4تـ اإلشارة إليو في الصفحة  - 3
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محكمة الّدولة المتعاقدة التّي يطرح أماميا نزاع حول موضوع كان مّحل اتفاق من  عمى -
 األطراف بمعنى الوارد في ىذه المادة.

أن تحيل الخصوم بناًء عمى طمب أحدىم إلى التّحكيم وذلك ما لم تبيّن المحكمة أّن ىذا  -
 .(1)«االتفاق باطل أو ال أثر لو أو غير قابل لمتّطبيق

الدول  رعاياو  ية واشنطن لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات بين الدولاتفاق-ثانيا
 األخرى 

مف طرؼ البنؾ الدولي لئلنشاء والتعمير، مف أجؿ  8521ت ىذه االتفاقية سنة أعد  
وتسعى ىذه االتفاقية إلى حماية رؤوس األمواؿ لمدوؿ  ،تشجيع االستثمارات في الدوؿ النامية

الصناعية خشية أعماؿ التأميـ التي تقرىا الدوؿ النامية عادة لعدـ استقرارىا السياسي، وقد 
نشأ ليذا الغرض مركز دائـ لمتحكيـ يدعى المركز الدولي لحسـ المنازعات المتعمقة أ

دوليا خاصة مف قبؿ الدوؿ النامية لجمب رؤوس  إقباال، وعرفت ىذه االتفاقية (2)باالستثمارات
ف ىذه االتفاقية المستثمر األجنبي سواء كاف شخصا طبيعيا تمك  كما األمواؿ األجنبية إلييا، 
سواء مف الوقوؼ عمى قدـ المساواة مع الدوؿ المضيفة أماـ المركز الأو معنويا عمى حد 

 الدولي لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار.

يوما  10وذلؾ بعد مضي  8522أكتوبر  84بحت اتفاقية واشنطف نافذة اعتبارا مف أص
حيث وصؿ عدد الدوؿ ولة عمييا، وقد لقيت نجاحا كبيرا، د 60عمى اكتماؿ وثائؽ تصديؽ 
دولة قامت بالتصديؽ عمييا،  815دولة مف بينيا  814إلى  6001الموقعة عمييا حتى جواف 

 .(3)ى االتفاقية مف بينيا الجزائردولة عربية إل 88وقد انضمت 

                                                
 ؤتمر األمـ المتحدة، مرجع سابؽ. يتضمف االنضماـ إلى االتفاقية التي صادؽ عمييا م 611-44مرسـو رئاسي رقـ  -1
 84مرجػع سػػابؽ، ص الجزائري والقضاء التحكيمي، القانون اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في ظلصديؽ بغداد،  -2

 وما بعدىا.
 .26مرجع سابؽ، ص التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثمار،بودودة سعاد،  -3
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المؤرخ  04-51بموجب األمر  8551أكتوبر  10انضمت الجزائر إلى ىذه االتفاقية في 
8551جانفي  68في 

يا لـ تعر ؼ أن   تحت ضغط تراجع مؤشر النمو االقتصادي بيا، إال   (1)
لى ا  االستثمار و اتفاقية التحكيـ بؿ تطرقت إلى شرط التحكيـ الذي يكوف في صمب عقد 

، وعمى إثره يمكف المضيفة في حالة وقوع نزاع فعمي مشارطة التحكيـ بيف المستثمر والدولة
 العقد. أطراؼالرجوع إلى تحكيـ المركز كجية تحكيمية بإرادة 

ىذه االتفاقية ضمانا لمبنؾ الدولي لحماية عقود القرض الدولي الممنوحة لمدوؿ  تعد  
القضاء العادي بالنظر في ىذه العقود في حالة وقوع نزاع  المقترضة مف أجؿ استبعاد

 يرجع إقباؿ الجزائر عمى االنضماـ إلى االتفاقية إلى عدة أسباب أىميا:، (2)بينيما

 الرغبة في جذب االستثمارات األجنبية-0

اؿ لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ يعتبر وجود نضاـ محايد وفع  
والمستثمريف األجانب مف أىـ عناصر جذب االستثمارات األجنبية، واليدؼ مف المضيفة 

االتفاقية ىو توفير إطار مؤسساتي لحؿ النزاعات بيف الدوؿ األعضاء ومواطني الدوؿ 
األخرى في االتفاقية وتوفير مناخ مبلئـ لبلستثمار والنيوض بالتنمية  األعضاء

 .(3)االقتصادية

تفاقية بحؽ الطرؼ الخاص والمستثمر األجنبي سواء كاف مف جية أخرى اعترفت اال 
شخصا طبيعيا أو معنويا في حالة الموافقة عمى عرض النزاع عمى المركز أف يطمب الفصؿ 

                                                
ضمف الموافقة عمى اتفاقية تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات يت 8551جانفي  68المؤرخ في  04-51 رقـ أمر -1

 .8551فيفري  81في  المؤرخ 3، ج.ر عددبيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى
وما  81ابػؽ، صمرجػع س اتفاقية التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء التحكيمي،يؽ بغداد، صد   -2

 بعدىا.
 .22مرجع سابؽ، ص ،...التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثماربودودة سعاد،  -3
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في الدعوى التي يرفعيا ضد الدولة المتعاقدة دوف حاجة إلى تدخؿ الدولة التي تحمؿ 
 .(1)المركز مىأو امتناع عرض نزاعيـ ع جنسيتيا، وليس لدولة الجنسية إلزاـ رعاياىا بالمجوء

 الموازنة بين مصالح المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار-4

االنضماـ إلى اتفاقية واشنطف ىو عمميا إلى ما دفع الجزائر وباقي الدوؿ النامية  إف  
ه عمى الموازنة بيف مصالح كؿ مف المستثمر األجنبي والدوؿ المضيفة لبلستثمار، فيذ
د ػاالتفاقية تمثؿ أىمية مزدوجة بالنسبة لمدوؿ المضيفة، فيي مف جية توفر مناخ استثمار جي

حيث الموافقة عمى  بالتالي مزيد مف المشاريع االستثمارية، مف جية أخرى توفر ليا الحماية،
 .(2)تحكيـ المركز تحمي الدوؿ مف أي إشكاالت تحكيمية دولية أخرى

افقتيا عمى طرح النزاع عمى التحكيـ في نطاؽ ىذه يجوز لمدوؿ أف تشترط لمو 
االتفاقية، استيفاء طرؽ التسوية الداخمية سواء اإلدارية أو القضائية، وذلؾ تماشيا مع ما 

 .(3)يجري بو العمؿ في القانوف الدولي الخاص

وقد لييا دولة المستثمر إ أالتي قد تمج الدبموماسيةا ضد الحماية ياالتفاقية ذرعا واقتمثؿ 
أوجبت االتفاقية عمى ىيئات تحكيـ المركز الفصؿ في النزاع المطروح أماميا بما يتفؽ مع قواعد 
القانوف المتفؽ عمييا بيف األطراؼ، وفي حالة عدـ وجود مثؿ ىذا االتفاؽ يطبؽ قانوف الدولة 

 .(4)المضيفة لبلستثمار باإلضافة إلى القواعد المناسبة في القانوف الدولي
 
 
 

                                                
دار ىومو لمنشر والتوزيع،  االستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي، ضمان االستثمارات،قادري عبد العزيز،  -1

 .634، ص6004بوزريعة، الجزائر، 
 .23مرجع سابؽ، ص ،...التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثماربودودة سعاد،  -2
لفعالية الدولية لمتحكيم في منازعات عقود االستثمار الدولية، دراسة في ضوء أحكام التحكيم واالتفاقيات بشار محمد األسعد، ا -3

 .63، ص6005الحقوقية، بيروت، منشورات الحمبية الدولية والتشريعات الوطنية، 
 .23مرجع سابؽ، صالتحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثمار...، بودودة سعاد،  -4
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 نيالثّا الفرع
 الثّنائي تفاقياال القانون في 

أو  (Bilateral Treaty)رضا الدولة باختصاص المركز شكؿ معاىدة ثنائية يأخذ 
لتشجيع وحماية االستثمارات األجنبية، حيث تتضمف  (Multilateral Treaty)جماعية 
 .(1)يقضي باختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار االمعاىد بند

تتضمف ىذه المعاىدة تعيدا مف جانب الدولتيف بقبوؿ اختصاص المركز في حاؿ ما 
، وينعقد (2)إذا نشأ نزاع في المستقبؿ بيف إحدى الدولتيف ومستثمري الدوؿ األخرى

في المنازعة االستثمارية، ذلؾ بإعبلف المستثمر عف قبولو الم جوء االختصاص لممركز بنظر 
ذا لـ وغير قابؿ ر ضا، وال يصبح الت عي د ممزمًا يعمف ذلؾ ال يتوف ر ال إلى تحكيـ المركز، وا 

 لمس حب بالن سبة لمد ولة.
الغير ال ينتج لمصمحة لد ولة المضيفة لبلستثمار ىو بمثابة اشتراط ابالت الي فإف  تعي د 

ؿ إلى رضا إال  بقبوؿ المستثم ي ا التضد سيريبلنك AAPL))(4)قضية ففي، (3)رأثره وال يتحو 
ؿ قضية عرضو  ىذه األخيرة جرت بيف عمى المركز الد ولي  تالمممكة المت حدة حيث تعتبر أو 

رت ىيئة الت حكيـ أف  ىذا البند  ي احتوتو المعاىدة الث نائية الذلتسوية منازعات االستثمار، فقر 
C.I.R.D.I)) يع د بمثابة رضا بالم جوء إلى تحكيـ المركز لتسوية منازعات االستثمار

كما  ،(5)
(ATA)و في قضية أن  

ضد المممكة األردنية الياشمية، تـ تقديـ طمب التحكيـ إلى المركز  (6)

                                                
 .85مرجع سابؽ، ص التحكيم كضمان لالستثمار في إطار االتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة األطراف،والي نادية،  -1
ص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبية وفقا التفاقية نطاق اختصامصمح أحمد الطراونو،  -2

 .8444، ص6086بحث مقدـ مف طرؼ أستاذ القانوف التجاري المشارؾ، كمية الحقوؽ، جامعة مؤتو، الكرؾ، األردف،  واشنطن،
 .8444مرجع سابؽ، ص الناشئة...،نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات مصمح أحمد الطراونو،  -3

4-AAPL C.SRILANKA (Aff. N° ARB/87/3)- Sentence du 27 juin 1990, voir le site : 
« www.worldbank.org/ICSID/cases.com »  consulté le 04/06/2014 à 11 :30. 

بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الدولي والعبلقات اتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري،  بكمي نور الديف، -5
 .42، ص8552الدولية، معيد الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 

6-Construction industrielle and trading compay C.Royaume Hachemite de Jordanie (2008), 
N°ARB/08/02 (CIRDI) voir le site : www.icsid.worldbank.org consulté le 05/10/2014 à 12 :00. 

http://www.worldbank.org/ICSID/cases.com
http://www.icsid.worldbank.org/
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بموجب االتفاقية بيف المممكة األردنية الياشمية وجميورية تركيا بخصوص معاىدة التشجيع 
8554المتبادؿ وحماية االستثمار المبرمة سنة 

(1). 
األمر عمى ذلؾ، فقد تقضي المعاىدة الثنائية بعدـ التزاـ الدوؿ المضيفة ال يقتصر 

باختصاص المركز في منازعات االستثمار إال عندما يطمب المستثمر منيا ذلؾ. ففي ىذه 
تقـو الدوؿ المضيفة لبلستثمار بناء عمى طمب المستثمر بتضميف اتفاؽ  أفالحالة إما 

ما أف تمتـز المعاىدة االستثمار شرط تحكيـ يقضي بتقديـ  منازعات االستثمار إلى المركز، وا 
 .(2)مدوؿ المضيفة لبلستثمار بالمجوء إلى تحكيـ المركز إذا ما طمب المستثمر ذلؾل

أما فيما يتعمؽ بالمعاىدات الثنائية التي تقضي بانعقاد االختصاص لممركز بناء عمى 
بذاتيا قبوال باختصاص المركز مف اتفاؽ الحؽ بيف األطراؼ، فيذه المعاىدات ال تشكؿ 

 .(3)جانب الدوؿ المضيفة لبلستثمار
 الثالثالفرع 

 في القانون الجزائري

اتفاقية التحكيم عمى النزاعات  تسري»عمى:  ؽ.إ.ـ.إمف  8الفقرة  8040المادة تنص 
 .(4)«القائمة والمستقبمية

 اشرط تحكيمي وارديجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ في صورة و يفيـ مف نص المادة أن  
وكبل التعريفييف يجمع صورتيف التفاؽ التحكيـ الذي  منفصؿفي العقد أو في صورة اتفاؽ 

عف المجوء إلى القضاء العادي بالتزاميـ بعرض نزاعاتيـ عمى  األطراؼبمقتضاه يتنازؿ 

                                                
 .8445مرجع سابؽ، ص ختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة ...،نطاق االمصمح أحمد الطراونو،  -1
دار الطبعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  التحكيم بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لالستثمار،جبلؿ وفاء محمديف،  -2

 .5، ص6008
زعات الناشئة عن عقود االستثمار األجنبية وفقا التفاقية نطاق االختصاص المركز الدولي لتسوية المنامصمح أحمد الطراونو،  -3

 .8450مرجع سابؽ، ص واشنطن،
الصادرة في  68يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج.ر عدد 6004فبراير  61مؤرخ في  05-04قانوف رقـ  -4

 .6004أفريؿ  61
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 .أو أكثر أو ىيئة تحكيمية متخصصة ليفصؿ فييا بقرار ممـز لؤلطراؼ (arbitre)محكـ 
ذكر في صمب العقد األصمي يفي اتفاؽ خاص، أو  ايكوف ىذا االتفاؽ وارد أفوعميو، يمكف 
 )(Clause Compromissoire)النزاع ويسمى شرط التحكيـ  بقبؿ نشو  األطراؼالمبـر بيف 

اتفاؽ تحكيمي ويسمى  إبراـ إلى األطراؼأو يكوف بمناسبة نزاع معيف قائـ بالفعؿ ويمجأ  ،(1
(compromis d’arbitrage)التحكيـ  (2)في ىذه الحالة بمشارطة

(3). 

 المطمب الثّاني
 اتفاق التحكيم في منازعات عقود االستثمار.إثبات المجوء إلى 

تبرز أىمية اتفاؽ التحكيـ في منازعات عقود االستثمار مف خبلؿ إثبات فعاليتو وفقا 
الذي يظير مف خبلؿ التحكيـ المؤسساتي ساليب تضفي لو طابعا خاصا يميزه عف غيره، أل

أف  بكذا اختيار المحكميف حيث وج)فرع أوؿ(،  لتسوية المنازعاتالذي أخذ بو كنموذج 
التي البد مف توفرىا شروط و  )فرع ثاف( لتصدي ليذه النزاعات يتوفر فييـ التكويف والخبرة

  لث(.)فرع ثالمجوء إليو 

                                                
شرط التحكيـ: ىو توافؽ إرادة أطراؼ العقد الدولي عمى إخضاع المنازعات التي قد تثور في المستقبؿ أو نشأت بسبب  - 1

العقد، معنى ىذا أف االتفاؽ الذي بموجبو يمجأ إلى التحكيـ يكوف قبؿ وقوع النزاع المحتمؿ، والمنصوص عميو في العقد، 
اتفاق التحكيم بكمي نور الديف، ات عمى التحكيـ،في ىذا المعنى، أنظر: الذي يتضمف تعيد األطراؼ بعرض تمؾ النزاع

 .81مرجع سابؽ، ص التجاري الدولي في القانون الجزائري،
مشارطة التحكيـ: ىي اتفاؽ مكتوب بيف الطرفيف بعد نشوء النزاع يخضعوف بو ىذا األخير لقضاء التحكيـ، ىذا النوع  - 2

النزاع، وبموجب مشارطة التحكيـ يخرج النزاع مف دائرة اختصاص المحاكـ العادية إلى مف االتفاؽ يكوف بعد نشوب 
اختصاص الييئة التحكيمية، غير أنو البد أف يكوف النزاع المعروض مما يجوز التحكيـ فيو، وفي ىذا المعنى، أنظر: 

 .81المرجع نفسو، ص
والمصالحة الوطنية ومنطق الدولة الوطنية القوية  عممية تنفيذ الميثاق من أجل السممعبد القادر بف صالح،  -3

 وما بعدىا. 810، ص6002، الجزائر، أفريؿ 86مجمة مجمس األمة، عددوالعادلة، الفكر البرلماني، 
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 األول الفرع
 (CIRDI)المؤسساتي كنموذج في تحكيم  حكيمالتّ 

قبؿ ىيئات أو منظمات  أحد أنواع التحكيـ الذي يدار مفيعد التحكيـ المؤسساتي 
جراءات محددة وموضوعة سمفا مف قبؿ ىذه  دولية أو إقميمية أو وطنية ويطبؽ بشأنو قواعد وا 

بتعبير آخر ، (1) القوائـ المعدة ليذا الغرض(االتفاقيات )يتـ اختيار المحكميف مف بيف 
أف يختار  التحكيـ المؤسساتي أو تحكيـ ىيئات التحكيـ الدائمة أو التحكيـ النظامي ىو

األطراؼ إجراءات التحكيـ وفقا لقواعد مؤسسة تحكيمية معينة ومساعدتيا، أي يتـ تنظيمو 
ىذا النظاـ يتميز  أف   إال   ،(2)ؿ إدارة أو مركز ينشأ ليذا الغرضوتحديد إجراءاتو مف قب

بالتطبيؽ اآللي لمقواعد المنظمة لمتحكيـ، كما يكفؿ ىذا النوع مف التحكيـ االستفادة مف 
اإلطارات الفنية المتخصصة، لكف ما يعاب عميو ىو كثرة النفقات فضبل عف عدـ توفر 

ازعات عقود االستثمار تسوية منر لو يبقى األجدأن   مف السرية، إال   القدر الكامؿ أو المطموب
مقارنة مع التحكيـ الحر، نظرا لما يحققو مف مزايا لمعممية التحكيمية والتي تجعمو األكفأ في 

ذلؾ مف خبلؿ كونو  إدارة تحكيمات المنازعات الكبيرة القيمة ذات الطبيعة الفنية المعقدة.
سبة لممحكميف إلى مجموعة مف القواعد المعدة سمفا وضماف صبلحيات منا المجوءيضمف 

بتعيينيـ عمى ممارسة اختصاصاتيـ، كما توفر مؤسسات التحكيـ الدائمة عمى القوائـ بأسماء 

                                                
  ،68، ص2001 التحكيم ضمانة إجرائية لتسوية منازعات االستثمار )دراسة مقارنة(،عيؿ إبراىيـ الربيعي، اإبراىيـ إسم -1

 .09 59:عمى الساعة  22/06/2012يـو  » http://www.uobabylon.edu.iq «   أنظر:
األمم المتحدة، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا آسكو، ورشة عمل  تقديم وسائل تسوية منازعاتفرحات حرشاني،  -2

بحث مقدـ مف طرؼ أستاذ قانوف االستثمار في كمية الحقوؽ  وطنية حول تسوية منازعات في إطار اتفاقية االستثمار الثنائية،
، 64/04/6084، اطمع عميو في ferhat@gmail.com-horchaniنظر: أ، 03، ص6088والعمـو السياسية، عماف، نشر في 

84:00. 

http://www.uobabylon.edu.iq/
mailto:horchani-ferhat@gmail.com
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المحكميف متخصصة في مختمؼ أنواع المنازعات، خاصة إذا تعمؽ األمر بمسائؿ فنية 
 .(1)يحتاج فيميا إلى خبرة خاصة

ازدادت إلى حد الوصوؿ بالحديث عف مؤسسات التحكيـ الدائمة، نجد أف ىذه األخيرة 
إلى مائة مركز في العالـ، ىذا راجع إلى انتشار ثقافة التحكيـ نذكر منيا خاصة تحكيـ 
المركز الدولي لمنازعات االستثمار باعتبار أف اتفاقية واشنطف التي أنشأت ىذا المركز والتي 

ستثمار، ىو ما تعتبر مف أىـ االتفاقيات المنظمة لمتحكيـ الدولي المؤسساتي في مادة اال
يفسر أف العديد مف االتفاقيات تنص عمى تحكيـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

(CIRDI دوف غيره، حيث تقع ) (صيغة البند  ):الذي جاء في االتفاقية عمى النحو التالي 

أي نزاع بشأف االستثمارات بيف أحد  تسوية المنازعات بيف مستثمر وطرؼ متعاقد تتـ
الطرفيف المتعاقديف ومواطف أو شركة مف الطرؼ المتعاقد اآلخر بصورة ودية بيف الطرفيف 

ذا لـ تتـ تسوية النزاع خبلؿ فترة ف، و المعنيي عمى طمب  أشير مف تاريخ نشوءه يحاؿ بناء 2ا 
أي مف طرفي النزاع إلى التحكيـ بواسطة المركز الدولي لمنازعات االستثمار المنشأ بموجب 

 .(2)تسوية منازعات االستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى اتفاقية

لتحكيـ المؤسساتي األكثر تمبية لمتوقعات المشروعة لؤلطراؼ في ظؿ استقرار ايبقى 
سوابؽ التحكيـ الصادرة تحت رعاية المؤسسة عمى مبادئ معروفة مسبقا عبلوة عمى أف 

تحكيـ الدائمة األخرى توفر المساعدة ( إضافة إلى مؤسسات الCIRDIالمؤسسة أو المركز )
 .(3)التي يحتاجيا مف صدر حكـ التحكيـ لصالحو

                                                
 .834مرجع سابؽ، ص النظام القانوني لمعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبية،عدلي محمد عبد الكريـ،  -1
، االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا آسكوتقديم وسائل تسوية منازعات األمم المتحدة، المجنة فرحات حرشاني،  -2

 .04مرجع سابؽ، ص
 .834ص، مرجع سابؽ، النظام القانوني لمعقود المبرمة بين الدول واألشخاص األجنبيةعدلي محمد عبد الكريـ،  -3
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 الفرع الثاني
 رالمحكمين في منازعات عقود االستثما اختيار

ي منازعات عقود االستثمار، ميف في يجب أف تتوف ر في اختيار المحكروط الت  مف الش
ـ ىيئة الت حكيـ محاـ أو رجؿ قانوف عمى دراية بأحكاـ القانوف الد ولي العاـ أو القانوف أف تظ

الد ولي الخاص أو القانوف العاـ أو أحكاـ قوانيف البيئة أو أحكاـ العقود الخاصة بنقؿ 
ـ نفسو مطالبًا بالبحث في منازعة، حيث كثيرًا ما يجد المحكحسب طبيعة ال ىذاالتكنولوجيا، 

 .(1)مختمفة لمقانوف، وذلؾ راجع إلى تشع ب المشاكؿ الت ي تثيرىا عقود االستثمارفروع 

يئة الت حكيـ وذلؾ بتوف ر توف ر العنصر القانوني المناسب في تشكيؿ ىأيضا يجب 
ىيئة الت حكيـ أحد رجاؿ  في ىذه المنازعات، ويجب أف يترأسوالخمفية الكافية الخبرة، 
 .(2)القانوف

 الثالثالفرع 
 روط اتفاق الّتحكيم في منازعات عقود االستثمارش

ي الستثمار بناءًا عمى القانوف الذتتحد د شروط اتفاؽ الت حكيـ في منازعات عقود ا
 .()ثانياموضوعية وشروط ، ()أوالاختاره األطراؼ أو المحك ـ شرط شكمية 

 ّشرط الّشكمية -أوال
الت حكيـ في منازعات عقود شكؿ اتفاؽ تمفت األنظمة القانونية في مسألة اخ

و ألي  شكؿ وىي الكتابة، ومنيـ مف لـ يخضع ثمار، فمنيـ مف أخضعو لشكؿ معي فاالست
 .(3)لصحة الت حكيـ اوعمى ذلؾ لـ تكف الكتابة شرط مشارطة، أـ امعي ف سواء كاف شرط

                                                
 .15مرجع سابؽ، صالفعالية الدولية لمتحكيم في منازعات عقود االستثمار...، بشار محمد األسعد،  -1
 .48صالمرجع نفسو،  -2
، رسالة مقد مة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو اتفاق الّتحكيم في تسوية منازعات الّتجارة الّدوليةطيار محمد الس عيد،  -3

القانونية واإلدارية، فرع قانوف خاص، تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو الس ياسية، جامعة محمد خيضر 
 .16ص ، 6003-6002بسكرة، 
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وعدًا شرط الت حكيـ أف  اعتبر  المدنية جراءاتفالمشر ع الفرنسي قبؿ تعديمو لقانوف اإل
براـ عقد، أي ال يمـز توافر شرط الكتابة، أو أي  شكؿ معي ف، إذ يجوز إثباتو بكافة طرؽ إل

ؿ المشر ع الفرنسي بوضع نص  يكفؿ أف يك  الت حكيـ ثابتًا بالكتابة اوف شرطاإلثبات، ولكف تدخ 
ال  كاف باطبلً   .(1)وا 

مف قانوف الت حكيـ  86حسب المادة المشر ع الفرنسي المشر ع المصري و قد حذا حذ
حيث استمزمت أف يكوف ات فاؽ الت حكيـ مكتوبًا، وأف  تخم ؼ ىذا الش رط يترت ب عنو البطبلف، 

 .(2)الكتابة بيذا الش كؿ تعتبر شرط لبلنعقاد وليست شرط لئلثباتف

ات جيت إلى  التييقصد بالكتابة ىنا كؿ  ما مف شأنو أف يكشؼ عف إرادة الط رفيف 
أو  نترنيتاال كانت مثؿ الت حكيـ سواء كانت في مراسبلت أو برقيات أو خطابات الحديثة

 .(3)الفاكس أو غيرىا

بأنو قانوف  05-51 بموجب المرسـو التشريعيوصؼ القانوف الجزائري في التسعينات 
تحكيـ إبراـ اتفاؽ ال حد كبير يجعمو يتنافى ومحاوالت المشرع لمواكبة التطورات بإخضاعولصاـر 

ال كاف باطبل، ىذا ما أقرتو المادة  أف  عبارة لكوف  ،(4)الممغاة 8مكرر 414/6بموجب عقد كتابي وا 

                                                
 .11ص...، مرجع سابؽ،  اتفاق الّتحكيم في تسويةطيار محمد الس عيد،  -1
محاضرة ألقيت بنقابة المحاميف، المحكـ المقيد العممية، اتفاق الّتحكيم وقراءة في بعض المشكالت صابر عم ار،  -2

  http://www.bahrain.netpost412.html، عمى الموقع: 4، ص 6002بغرفة التحكيـ لدوؿ الخميج، منامة، مايو 
62/02/6084 ،81:00 

 .4صمرجع سابؽ، العممية، اتفاق الّتحكيم وقراءة في بعض المشكالت صابر عم ار،  -3
التحكيم بموجب الشكل، وتحت طائمة البطالن، أن تبرم اتفاقية  يجب من حيث»: 8مكرر  414/6لقد نصت المادة -4

المؤرخ في  814-22، يعدؿ ويتمـ األمر 61/04/8551مؤرخ في  05-51مرسـو تشريعي رقـ  «عقد كتابي
 .8551أفريؿ  63، صادر في 63، ج ر عددانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةالمتضمف ق 04/02/8522

http://www.bahrain.netpost412.html/
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''مكتوب'' تستمـز أف يكوف اتفاؽ الت حكيـ موقعًا مف األطراؼ، وىو األمر الذ ي يمكف أف نصفو 
 .(1)مثبلً بالمستحيؿ بالن سبة لبعض وسائؿ االتصاؿ المستعممة في الت حكيـ كالبرقيات 

8040ىذا األمر مف خبلؿ المادة  05-04تدارؾ القانوف رقـ 
 التي تنص عمى: (2)

يجب من حيث الشكل، وتحت طائمة البطالن، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأي وسيمة أخرى »
 «.تجيز اإلثبات بالكتابة

يصعب إثبات  ياتيـ، وفي غيابياعمى احتراـ إرادة األطراؼ وحر  ''الكتابة''د تساع
 .(3)ر عمى اتفاؽ الت حكيـما يؤثوسائؿ أخرى لئلثبات ىو الت حكيـ ب

ي اعتبرتو مف ، والذعمى ضرورة اتفاؽ الت حكيـ 8514ت فاقية نيويورؾ لسنة ات أقر 
تعترف كل دولة باالتفاق المكتوب التي »: (4)6/8لمادة حيث تنص ا فاؽ الت حكيـ شروط صحة ات

ف بأن يخضعوا لمتحكيم كل أو بعض النزاعات الناشئة، أو التي قد تنشأ بينيم بشأن يمتزم بمقتضاىا األطرا
 «.موضوع من روابط القانون التعاقدية المتعمقة بمسألة تسويتيا عن طريق التحكيم

إضافة إلى اتفاؽ التحكيـ، نجد االتفاقيات الثنائية التي تعتبر أيضا اتفاؽ تحكيـ 
، إذ نجد ىذه األخيرة (5)االتفاقيات المبرمة في مجاؿ االستثماربحيث أنيا تمثؿ تقريبا نصؼ 

تسوية النزاعات عف طريؽ التحكيـ الدولي، فمنذ اعتماد االتفاقيات  إمكانيةت عمى نص  

                                                
مجم ة المنتدى  ''،30-31جراءات المدنية واإلدارية ''الّتحكيم الّتجاري الّدولي وفقًا لتعديالت قانون اإلمنى ميموف،  -1

 .821، ص 6086، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 3القانوني، عدد
 يتضم ف ؽ.إ.ـ.إ، مرجع سابؽ. 05-04قانوف رقـ  -2
 .11سابؽ، ص، مرجع اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد الس عيد،  -3

4 - Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrale étrangères, New York, 

1958. 

مف مجموع  %43تمثؿ االتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية االستثمار حسب لجنة األمـ المتحدة لمتجارة والتطوير  - 5
اقيات الجيوية االستثمار، فيي تفوؽ بكثير عدد االتفاقيات المتعددة األطراؼ واالتفاالتفاقيات التي تـ إبراميا خاصة في 

، مذكرة لنيؿ شيادة دور االتفاقيات الثنائية في مجال االستثمارحرزي لوناس، الخاصة باالستثمار، أنظر في ىذا المعنى: 
تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري ماجستير في القانوف، فرع القانوف الدولي لؤلعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو

 .805-804، ص6081
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الثنائية كآلية لتسوية الخبلفات أصبحت الوسيمة األكثر أىمية لممستثمر األجنبي نظرا 
لمجوء إلى محاكـ بابذلؾ لـ يعد المستثمر ممزما  ،خيرمانات التي يقدميا التحكيـ ليذا األلمض  

البمد المضيؼ وال إلى الحماية الدبموماسية لمدولة التي يحمؿ جنسيتيا، بؿ بإمكانو المطالبة 
 (.CIRDIبحقوقو أماـ محكمة دولية السيما محكمة المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار)

ضمانات كبرى وفعالة لممستثمريف األجانب  االتفاقيات الثنائية تمنح، فبالتالي
خصوصا حمايتيـ مف ألخطار السياسية التي يواجيونيا في البمد المضيؼ، كذلؾ مف أجؿ 

 .(1)استرجاع المناخ المبلئـ لبلستثمار

 ارفاق الّتحكيم في منازعات عقود االستثمتال الّشروط الموضوعية -نياً ثا
ىذه الش روط في عد ة مسائؿ مي مة، فبلبد مف األشخاص الذ يف يرغبوف بعقد  تتمث ؿ

 .(2)ببعاتيا بتوفر األىمية البلزمة والت راضي، محؿ ات فاؽ الت حكيـ والسات فاؽ الت حكيـ مرا

 األىمية -0
إالّ  ال يجوز االتفاق عمى التّحكيم»: عمىالمصري  التحكيـقانوف المف  88قضت المادة 

الّطبيعي أو االعتباري الذي يممك التصرف في حقوقو، فال يجوز التحكيم في المسائل التي ال لمشخص 
 .(3)«يجوز فييا الصمح

ات فاؽ الت حكيـ، وىي  ستمزميا المشر ع المصري لصحةإبالت الي سنتعر ض لؤلىمية التي 
تثبت حسب  وأىمية الت صر ؼ ال، ؼ بالن سبة لمش خص الط بيعي أو االعتباريأىمية التصر 

 .(4)األصؿ إال  لمف بمغ سف الر شد غير محجوز عميو لعتو أو سفو أو غفمة

                                                
 .805صمرجع سابؽ، ، دور االتفاقيات الثنائية في مجال االستثمارحرزي لوناس،  -1
، جامعة 41، العدد 86، مجم ة الر افديف، مجم د مبدأ استقالل اّتفاق الّتحكيم الّتجاريمصطفى ناطؽ صالح مطموب،  -2

 وما بعدىا. 668، ص6080موصؿ، العراؽ، 
 .8554المتعمؽ بإصدار قانوف في شأف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية المصرية، لسنة  63قانوف رقـ  -3

 11، مرجع سابؽ، ص...اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد السعيد،  -4
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ف يكوف لدى األطراؼ أىمية أن و: يجب أ عمى 88المشر ع المصري في المادة استند 
يرجع ذلؾ إلى قانوف الد ولة الت ي ينتمي إلييا األطراؼ بجنسيتيـ، وىذا ما أخذت بو ؼ التصر 

المأذوف لو بالت عاقد  عربية، كما أن و في إطار ىذا القانوف يسمح لمقاصرمعظـ الت شريعات ال
قتضي أيضًا االعتراؼ لو بالحؽ في االت فاؽ عمى الت حكيـ الذي ي ؼ في إطار معي فوالتصر 

 .(1)بًل إلبراميا وفقًا لئلذف الممنوح لوآىفي كؿ  ما يتعم ؽ بالعقود الت ي ىو 

و أي ػبالن سبة لمش خص المعنوي فإف  ما يسري عمى الش خص الط بيعي يسري عمي أم ا
فات في الحقوؽ الت ي وجب امتبلكو ألىمية التصرؼ بقدرتو عمى القياـ بمختمؼ التصر 

 .(2)يكتسبيا

فات القانونية لمش خص الط بيعي أم ا ئري بأىمية األداء إلبراـ التصر خذ المشر ع الجزاأ
لؤلشخاص الط بيعية أو  سواء كاف ـ بالن سبة لؤلجانب يخضع لقانوف الجنسيةات فاؽ الت حكي

 .(3)سواءالالمعنوية عمى حد  

ة توف ره لقد وف ؽ كؿ  مف المشر ع الجزائري والمصري حوؿ الش خص االعتباري بضرور 
ي، أم ا زمة إلقرار الش خصية االعتبارية أال وىي القيد في الس جؿ  الت جار الكتساب األىمية البل

وعدـ توف ر األىمية  رئيسيالش ركات األجنبية فإن يا تخضع لقانوف البمد الذ ي يوجد مركزىا ال
 1/8المادة  عميو صراحة نص تيـ يع د سببًا لبطبلف اتفاؽ التحكيـ، حيث ألحد أطراؼ الت حك

 .(4)مف ات فاقية نيويورؾ

                                                
 .1...، مرجع سابؽ، صت العمميةتفاق الّتحكيم وقراءة في بعض المشكالاصابر عم ار،  -1
 وما بعدىا. 1، صوسنفمرجع ال -2
 .40، مرجع سابؽ، ص...اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد السعيد،  -3
 40نفسو، ص المرجع -4
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 الّرضا-4
الر ضا الذ ي يعتبر  توفر، وجب لدى أطراؼ النزاع إضافة إلى ضرورة توف ر األىمية

 .(1)مف شروط صحة ات فاؽ الت حكيـ
يستوجب ال تختمؼ االتفاقيات التحكيمية فيما يخص الرضا عموما عف العقود التي 

ذا كاف ىناؾ مف عيب  لصحتيا رضا يكوف سميما وغير مشوب بأي عيب مف العيوب، وا 
التي تطبؽ بشأنو ىي األحكاـ نفسيا التي تطبؽ عمى  األحكاـ اعتراه في ىذا الصدد فإف  

 .(2)بشكؿ عاـ دالعقو 
الرضا تطابؽ إرادتيف واتجاىيما إلى ترتيب آثار قانونية تبعا لمضموف ما اتفؽ نعني ب

عميو، فبلبد مف إيجاب وقبوؿ يتطابقاف عمى اختيار التحكيـ كوسيمة لتسوية النزاعات التي 
ال يتحقؽ الرضا مف دوف توافؽ اإلرادتيف  ، ومف ثـ  (3)مستقببلثارت أو التي يمكف أف تثور 

ال   اعتبر عنصر الرضا غير صحيح واتفاؽ التحكيـ باطبل ما داـ ىذا األخير ىو عقد مف  وا 
إرادة األطراؼ غمط أو تدليس أو  تإذا شابؽ عميو القواعد العامة، بالتالي العقود الذي تطب

 .(4)التحكيـ باطبله أو استغبلؿ اعتبر اتفاؽ اإكر 
رضا األطراؼ بالم جوء إلى الت حكيـ يشك ؿ حجر الز اوية النعقاد االختصاص  كما أف  

ذا اتفؽ طرفي الن زاع عمى عرض الن زاع عمى الت حكيـ أماـ المركز، ال يمكف  لممركز، وا 
مف  61/8موافقتو بإرادتو المنفردة، ىذا ما نص ت عميو المادة  عمىألحدىما أف يرجع 

وعندما يعطي الطرفان موافقتيما ال يجوز ألحدىما أن يسحب موافقتو بإرادتو »...الت فاقية: ا
 .(5)«المنفردة

                                                
 .861، مرجع سابؽ، ص...مبدأ استقالل اتفاق التحكيم التجاري الدوليمصطفى ناطؽ صالح مطموب،  -1
 .661صالمرجع نفسو،  -2
 .14، مرجع سابؽ، ص...اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد السعيد،  -3
 .15المرجع نفسو، ص -4
 .661...، مرجع سابؽ، صمبدأ استقالل اتفاق التحكيممصطفى ناطؽ صالح مطموب،  -5
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 لالمح -0
 فيو ،(1)يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ سواء كاف شرط أـ مشارطة محبل يرد عميو 

ممكف ف موجودًا أو و ، حيث يشترط في ىذا المحؿ  أف يك(2)ال يختمؼ عف غيره مف العقود
ال  كاف  الوجود، معينًا أو قاببًل لمت عييف ومشروعًا مم ا ال يخالؼ الن ظاـ واآلداب العامة، وا 

أو مشارطة مف األىمية كاف  ا. فمسألة تحديد محؿ  الن زاع سواء كاف شرط(3)االت فاؽ باطبلً 
الت حكيـ أو  في بياف ات جاه األطراؼ إلى الت حكيـ، ولكي يتحق ؽ ذلؾ البد أف تكوف عبارة شرط

 .(4)مشارطة الت حكيـ واضحة، وأف يتـ االت فاؽ عمى المسائؿ القابمة لمت حكيـ

 مسألتيف أساسيتيف: أوليما القابمية الشخصية لمتحكيـ التي تتعمؽ فمحؿ االتفاؽ يثير
بأىمية الدوؿ أو الدولة التي تخضع لممجموعات العامة واألشخاص المعنوية لمقانوف العاـ في 

القانوف الشخصي لمدولة الطرؼ في االتفاؽ أو  ىذه يحكميا سواء لتجاء إلى التحكيـاال
مع  (5)ـػلقانوف العقد األصمي الممتد التفاؽ التحكي الشخص المعنوي في القانوف العاـ، سواء

مراعاة أف أىمية الدولة واألشخاص المعنوية في القانوف العاـ تعتبر قاعدة قانوف دولي مادي، 
: القابمية الموضوعية التي تتعمؽ بموضوع النزاع، فإنيا تتحدد طبقا لمقانوف المطبؽ ثانييما

 .(6)عمى اتفاؽ التحكيـ لممسألة المتنازع عمييا إذا كانت تخرج عف نطاؽ العقد

                                                
 .15ص، مرجع سابؽ، ...منازعات التجارة الدوليةاتفاق التحكيم في تسوية طيار محمد السعيد،  -1
 .86ص ...، مرجع سابؽ، مبدأ استقالل اتفاق التحكيممصطفى ناطؽ صالح مطموب،  -2
 .15ص، مرجع سابؽ، ...اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد السعيد،  -3
 .15ص، مرجع سابؽ، ...ت التجارة الدوليةاتفاق التحكيم في تسوية منازعاطيار محمد السعيد،  -4
ماجستير ال، مذكرة لنيؿ شيادة التحكيم التجاري الدولي في إطار منيج التنازع، دراسة مقارنةإلياـ عزاـ وحيد الخراز،  -5

 .81، ص6005سطيف، مفي القانوف، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، ف
 .81المرجع نفسو، ص -6
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 الّسبب -2
، ر ضا،  شأنو شأف جميع العقود ف  ات فاؽ الت حكيـإ س بب و ال يتحق ؽ إال  بوجود محؿ 

بتفويض األمر  (1)األخير في رغبة األطراؼ طرح الن زاع عمى الت حكيـ حيث يتجس د ىذا
بت أف  المقصود ىذا الس بب مشروع دائمًا، وال يتصو ر عدـ مشروعيتو إال  إذا ث ميفلممحك

قصد  (2)اءػب مف أحكاـ القانوف الذ ي سيتعي ف تطبيقو لطرح الن زاع عمى القضبالت حكيـ الت ير 
ىذا ما يمث ؿ حالة مف حاالت الغش نحو ض القيود وااللتزامات القانونية الت ير ب مف بع

دد(3)القانوف بالت الي عدـ القابمية لمت حكيـ  (4)، فيكوف الت حكيـ وسيمة غير مشروعة بيذا الص 
 يترت ب عنو البطبلف.

، (5)و ركف في االلتزاـو ركف في العقد ويعتبره البعض اآلخر أن  السبب أن  يعتبر البعض 
المشر ع الجزائري شرطًا في إرادة االلتزاـ وليس ركنًا مف أركاف العقد، ونص ت في ذلؾ  هاعتبر و 

مخالف أو لسبب إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع »بقوليا:  القانوف المدنيمف  53المادة 
 .(6)«، كان العقد باطالً العامة لمّنظام العام أو لآلداب

و عنصر في االلتزاـ التعاقدي، ولكف بالرغـ مف ىذا كما اعتبره بعض الفقياء أن  
 .(7) التبايف حوؿ تكييؼ ركف السبب إال  أن و يعتبر شرط أساسيا لصحة ات فاؽ الت حكيـ

 

                                                
، والعمـو السياسية تخصص قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ ممّخص محاضرات في الّتحكيم الّتجاري الّدولي،وليد،  كحوؿ -1

 وما بعدىا. 4، ص6081-6086جامعة الجزائر، 
 .4ص المرجع نفسو،  -2
 .48، مرجع سابؽ، ص اتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدولية...طيار محمد الس عيد،  -3
 .86...، مرجع سابؽ،ص مبدأ استقالل اتفاق التحكيممصطفى ناطؽ صالح مطموب،  -4
 .48، مرجع سابؽ، صاتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدوليةطيار محمد السعيد،  -5
 ، ج.ر،6003مايو  81المؤرخ في  01-03يتضمف القانوف المدني معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ  14-31أمر رقـ  -6

 .6003مايو  81، الصادرة في 18عدد
 .48، مرجع سابؽ، صاتفاق التحكيم في تسوية منازعات التجارة الدولية...طيار محمد الس عيد،  -7
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 المبحث الّثاني
 حكيم في منازرات رقود االدتثمارتفاق التامبّررات اللجوء إلى 

يمعب الت حكيـ دورًا ىامًا في حسـ المنازعات الت ي يمكف أف تثيرىا عقود االستثمار، إذ 
يعتبره البعض أمرًا حتميًا بشأف ىذه العقود، وأن و أصبح القضاء الط بيعي في ىذا المجاؿ، 

ؿ األطراؼ المتنازعة في عقود االستثمار الم جوء إلى الت حكيـ  ، (1)منازعاتيـ فضلحيث تفض 
 (2)بتناسب التحكيـ مع طبيعة عقود االستثمارعدة أسباب يتعمؽ بعضيا  ع ذلؾ إلىيرج
، والت حكيـ ضمانة إجرائية ()مطمب ثان، تمس ؾ المستثمر األجنبي بشرط الت حكيـ(مطمب أول)

 .()مطمب ثالثلتشجيع االستثمار 

 المطمب األّول
 مع طبيعة منازعات عقود االستثمار الّتحكيمتناسب 

عقود االستثمار بطبيعة خاصة ناجمة عف طبيعة أطراؼ ىذه العقود، الد ولة مف تت سـ 
ناحية، والمستثمر األجنبي مف ناحية أخرى، ومف ىذه الخصوصية فإف  الت حكيـ يتمت ع 

، وسرية )فرع أول(في البساطة والسرعة في اإلجراءات بمجموعة مف المزايا الت ي تتمث ؿ
، والتحكيـ قضاء )فرع ثالث(وحرية األطراؼ في ظؿ التحكيـ ، )فرع ثان(إجراءات التحكيـ 

 .)فرع رابع(متخصص 

                                                
 .84سابؽ، ص مرجع لمتحكيم...،الفعالية الدولية بشار محمد األسعد،  -1
، اليدؼ منيا لكوف ىذه الميزات ىي مف تمنح المقصود بطبيعة عقود االستثمار أىمية ىذه العقود، الغاية مف إبراميا -2

 .85ئـ ىذه السمات أو الصفات، المرجع نفسو، صعقود االستثمار طبيعة خاصة، بالتالي عمى التحكيـ أف يبل
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 الفرع األّول
 البساطة والسرعة في اإلجراءات

يمتاز الت حكيـ ببساطة اإلجراءات، حيث أف  ىيئة الت حكيـ تتمت ع بحرية أوسع وأكثر 
دا رة الجمسات وتنظيميا، مف القضاء الوطني فيما يخ ص إجراءات الت قاضي مثؿ الت بميغات وا 

 .(1)وتقديـ البيانات واالتصاؿ بأطراؼ الن زاع وغير ذلؾ
ومرونة إجراءات  ،يتمي ز الت حكيـ بسرعة اإلجراءات لمفصؿ في الن زاع في أق ؿ وقت

الت ي ال تتوافر عادة في الن ظـ  سرعةالت حكيـ تؤد ي إلى توفير الكثير مف الوقت، تمؾ ال
ؿ الم جوء إلى الت حكيـ لما  القضائية الت قميدية، فاألطراؼ في منازعات عقود االستثمار تفض 

 يقد مو مف عدالة سريعة، والعدالة الس ريعة الت ي يقد ميا الت حكيـ ترجع إلى عامميف:
  :و في مد ة معينة يحد دىا ىو إلزاـ المحك ـ بالفصؿ في المنازعة المعروضة عميأّواًل

 األطراؼ.
 :ًادر عف المحك ـ يتمت ع بحجية األمر  ثانيا الت حكيـ نظاـ لمت قاضي، فالحكـ الص 

 .(2)ال يجوز الط عف فيو، مع إمكانية رفع دعوى البطبلف المقضي

 الفرع الثّاني
 سّرية إجراءات الّتحكيم

الن زاع وممثم ييـ، وىذا ما  إال  عمى أطراؼتعتبر إجراءات التحكيـ كأصؿ عاـ سرية 
تكون مداوالت المحّكمين »: قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةمف  (3)8061نص ت عميو المادة 

 «.سّرية

                                                
الّتوجييات الحديثة في الّتحكيم الّتجاري الّدولي)شرط  أحمد البدوي ولد محمد يحيى، محمد ولد محمد الراضي، -1

  . أنظر:01، ص6002مراكش،  منتديات ستار تايمز،، التحكيم(

 » http://www.startimes.com/faspxst:7779582 «  86:00، 85/01/6084وتـ االطبلع عميو في. 
 .84مرجع سابؽ، صالفعالية الدولية لمتحكيم....، بشار محمد األسعد،  -2
 .مرجع سابؽ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية...،، يتضم ف 05-04قانوف رقـ  -3

http://www.startimes.com/faspxst:/9582
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يمكف القوؿ أف  ىذه الس رية تعتبر مف األعراؼ الت حكيمية الت ي يجب مراعاتيا سواء 
القانونية الن افذة )الت شريع الوطني في الت حكيـ الد ولي أو الد اخمي، حت ى لو سكتت القواعد 

إذ مف أى ـ المبادئ الت ي يقـو عمييا قضاء الد ولة مبدأ عبلنية  .(1)مثبًل( عمى الن ص عمى ذلؾ
مف  الجمسات الذ ي يعد  ضمانًا لمعدالة، والذ ي يعتبر في الوقت ذاتو سببًا لتخو ؼ المستثمريف

قباليـ عمى الت   حكيـ، إذف ىذه العبلنية تشك ؿ تيديدًا لسمعتيـ الم جوء إلى قضاء الد ولة وا 
 وتجدر اإلشارة ىنا إلى أمريف:، (2)قتصاديةومصالحيـ اال

الت جار عمومًا سر ية اإلجراءات عمى عبلنيتيا، ذلؾ حفاظًا عمى سر ية  يفضؿأّواًل: 
فقات الت جارية الت ي يبرمونيا وتفصيبلتيا خصوصًا االستثمارية منيا، وأسماء  األشخاص الص 

فقات تتطم ب الس رية الت امة بحكـ طبيعتيا، أو  الذ يف يتعامموف معيـ، إذ أف  بعض ىذه الص 
كذا صفقات، فإذا نشب نزاع بيف ى ابحكـ انتماء أحد األشخاص لجنسية دولة تحضر دخولي

 .(3)أطراؼ العقد غالبًا ما يمجؤوف إلى الت حكيـ أو الت سوية بالط رؽ الود ية

صدد عقد مف عقود البتروؿ مثبًل، فإف  حساسية المعمومات الت ي ال يحتفظ إذا كن ا ب
يتيا والت ي تتعم ؽ بمستوى إنتاج الحقؿ أو تدف ؽ إنتاجيتو قد يؤ دي إلى أزمات أو  بسر 
اضطرابات في أسعار البتروؿ في الس وؽ العالمية، كذا إذا كن ا بصدد عقد مف عقود الت عاوف 

ناعي، فإف  عدـ مر  اعاة الس رية قد يؤ دي إلى تسر ب أسرار الت كنولوجيا المستخدمة في ىذه الص 
 .(4)العقود

                                                
الّتوجييات الحديثة في الّتحكيم الّتجاري الّدولي)شرط أحمد البدوي ولد محمد يحيى، محمد ولد محمد الراضي،  -1

 .4مرجع سابؽ، ص ...،التحكيم(
 .86مرجع سابؽ، ص الّتحكيم الّتجاري الّدولي ...،بودودة سعاد،  -2
، عمى الموقع 4، ص6004منتديات ستارتايمز، ليبيا، ، التحكيم كوسيمة بديمة لتسوية المنازعاتحمزة حداد،  -3
» :32237018 http://www.statimes.com/t «  84:00، 85/01/6084بتاريخ. 
 .86...، مرجع سابؽ، ص الّتحكيم الّتجاري الّدوليبودودة سعاد،  -4

http://www.statimes.com/t :32237018
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عبلنية، خصوصًا في المرحمة الت نفيذية تنقمب السرية في كثير مف األحياف إلى  ثانيًا:
كسب لمقرارات الت حكيمية، فالن تيجة الط بيعية لكؿ  دعوى سواء كانت تحكيمية أو قضائية، ي

آخر يمكف أف يخسرىا ولو جزئيًا، لذلؾ فإف  أحد الط رفيف القضية، في حيف  أحد األطراؼ
يمكف أف يرفض تنفيذ القرار ود يًا، مم ا يضطر اآلخر لم جوء إلى القضاء الد ولي لتنفيذه 

 بالقضية،، عندئذ يعرض القرار الت حكيمي أسماء األطراؼ، ممث مييـ وكؿ  ما يتعم ؽ (1)جبراً 
ذ الحكـ المناسب بشأف القرار الت حكيمي مف حيث تنفيذه أو عدـ تنفيذه ولو عمى القضاء ات خا

 .(2)جزئياً 

المطبقة في إجراءات الت حكيـ، والت ي  الر غـ مف أف  الس ريةيتبيف مما سبؽ أنو عمى 
عرض  حافظ عمييا األطراؼ وىيئة الت حكيـ إلى حيف صدور القرار انقمبت إلى عبلنية عند

 .األمر عمى القضاء
لـ نجد في االت فاقيات الث نائية لتشجيع وحماية االستثمار الت ي أبرمتيا الجزائر إلى حد  
اآلف ما يشير إلى الس رية أو العمنية في تحكيـ االستثمار، لكن يا أحالت معظـ أطراؼ الن زاع 

ولي لتسوية خبلفات االستثمار د  عند نشوب الن زاع إلى مراكز الت حكيـ الد ولية خاصة المركز ال
باستثناء االت فاقية الجزائرية األمريكية لسنة  (،C.I.R.D.Iالد وؿ ورعايا الد وؿ األخرى) بيف

الت ي نص ت عمى الت حكيـ الحر  أي تشكيؿ ىيئة الت حكيـ مف قبؿ أطراؼ الن زاع، ولقد ، 8550
اركة في الت حكيـ إال  لحكومتي الت ي أشارت إلى عدـ الس ماح بالمش 2/6جاء في المادة 

البمديف، ىذا يعني سر ية الت حكيـ في أحد أوجييا
(3). 

                                                
 .4...، مرجع سابؽ، ص التحكيم كوسيمة بديمةحمزة حداد،  -1
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -2
، ممتقى وطني حوؿ الت حكيـ الت جاري تحكيم االستثمار بين خصوصية الّسرية ومطالب الّشفافيةعيساوي محمد،  -3

 .4، ص6081ماي  5و 4يومي الد ولي، جامعة بويرة، 
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 الفرع الثّالث
 حرية األطراف في ظل الّتحكيم

مرونة الت حكيـ لممتنازعيف بتشكيمو عمى الط ريقة الت ي تناسبيـ، حيث يممؾ تسمح 
سيًا، كما ليـ حر ية اختيار أو مؤسا أف يكوف الت حكيـ خاصًا األطراؼ اختيار نوع الت حكيـ، إم  

جراءاتو يطبقو المحك موف عمى ات فاؽ الت مكاف انعقاد الت حكيـ وزمانو، والقانوف الذ ي حكيـ وا 
 .(1)وموضوع الن زاع

 حّرية األطراف في تشكيل ىيئة الّتحكيم -أوال
إشكاؿ ـ واحد، إذ أن و ال يوجد أي  طراؼ كامؿ الحر ية في اختيار محكميف أو محكلؤل
حب ذ تشكيؿ ىيئة الت حكيـ مف ـ، بؿ ىناؾ مف يشك ؿ المحكمة الت حكيمية مف محكمف أف تت

ـ واحد ألن و أقؿ تكمفة بالن سبة لؤلطراؼ، كما يؤد ي إلى اإلسراع في الفصؿ في محك
 .(2)المنازعة

لص عب في أغمب األحياف نظاـ المحك ـ الوحيد النتقادات، مف بينيا أن و مف اتعرض 
ـ ينتمي إلى جنسية دولة متقدمة اف المحكـ واحد يت فؽ عميو األطراؼ، حت ى إذا كجاد محكإي

في قضية ما، تكوف أحد أطرافيا دولة نامية حيث يخشى تحي زه لمش ركات األجنبية وتعترؼ 
معظـ االت فاقيات الد ولية واألنظمة الت حكيمية وحت ى الت شريعات الوطنية بيذا الحؽ 

 .(3)لؤلطراؼ

قانوف اإلجراءات المدنية المتضمف  05-04رقـ مف القانوف  8048نص ت المادة 
 المحكمين أو المحكم تعيين التحكيم، نظام إلى وبالرجوع مباشرة،ؤلطراف ليمكن »و: عمى أن   واإلدارية

                                                
 .60مرجع سابؽ، ص  الفعالية الدولية لمتحكيم...،بشار محمد األسعد،  -1
 .60، مرجع سابؽ، صالتحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثماربودودة سعاد،  -2
 .60المرجع نفسو، ص -3
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 .«استبداليم أو عزليم وشروط تعيينيم شروط تحديد أو

 وكذلؾ المحكميف، أو الواحد المحكـ تعييف لؤلطراؼ يجوز أنو المادة نص مف يفيـ

 بالتالي .(1)استبداليـ شروط أو بعزليـ المتعمقة الشروط وحتى بتعيينيـ المتعمقة الشروط تحديد

 .(2)المحكـ أو المحكميف اختيار في لؤلطراؼ الحرية كامؿ يعطي 05-04 القانوف فإف  

 في اختيار مكان الّتحكيم حّرية األطراف -ثانيا
تكوف ألطراؼ الن زاع الحر ية في اختيار المكاف الذ ي تعقد فيو إجراءات الت حكيـ وغالبًا 

ظروؼ القضية، وكذا الت سييبلت الت ي قد توجد في المكاف الذ ي  ما تؤخذ عد ة معايير وىي:
لمذكور مبلئمًا ألطراؼ تـ  اختياره مف أجؿ تسييؿ ميمة المحك ميف، ويجب أف يكوف المكاف ا

 .(3)الن زاع

ادرة فيو قابمة  ،الغالب في مق ر الت حكيـ ىو اختيار مق ر حيث تكوف القرارات الص 
لمت نفيذ في البمديف الم ذيف يكوف فييما مقر  أعماؿ الط رفيف المتنازعيف، ألف  قرارات الت حكيـ 

ىناؾ معاىدة، أي يجب أف يكوف األجنبية ال تكوف نافذة في بعض البمداف، إال  إذا كانت 
ذ فييا مقر  أعماؿ الط رفيف ط بمعاىدة مع البمداف الت ي سينفالمقر  المختار في بمد مرتب

المتنازعيف، ألف  قرارات الت حكيـ األجنبية ال تكوف نافذة في بعض البمداف، إال  إذا كانت ىناؾ 
عاىدة مع البمداف الت ي سينف ذ فييا في بمد مرتبط بميكوف المقر  المختار معاىدة، أي يجب أف 

 .(4)قرار الت حكيـ

                                                
 .60مرجع سابؽ، ص ،...االستثمارالتحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات بودودة سعاد،  -1

2- KERBOUA Allioch, MEZIANI Naima, L’arbitrage commercial international en Algérie, office des 
publications universitaires, Alger, 2010, p 33. 
3-Voir article 84/8 du règlement des différends d’arbitrage de la C.C.I, Paris, France, 2011, Voir le 

site : « www.iccarbitration.org. » le 24/08/2014 à 17 :00. 

 .60، مرجع سابؽ، ص...التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثماربودودة سعاد،  -4

http://www.iccarbitration.org/
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إذا كانت الد ولة الت ي صدر فييا حكـ الت حكيـ منظم ة إلى ات فاقية نيويورؾ، فمف 
وقد تختار دولة ثالثة غير ، الت فاقيةإلى ىذه ام ة ظ  ن  الحكـ في دولة مُ مثؿ ىذا الس يؿ تنفيذ 

حيث يمكف الن ص  ،دولة أحد الط رفيف كمق ر لمت حكيـ دوؿ األطراؼ المتنازعة، ويت ـ اختيار
صعوبات تنفيذ ي ترفع ضد ه  الد عوى لتفادي مكاف الت حكيـ ىو بمد الط رؼ الذعمى أف يكوف 
 .(1)القرار الت حكيمي

كما يجري التحكيـ في عدة أماكف إذا ما استدعت ظروؼ النزاع ذلؾ، ويمكف أف 
المكاف الذي تمت فيو إجراءات المرافعات وسماع الشيود، خذ القرار في مكاف يختمؼ عف يت  

وفي حالة عدـ تحديد مقر التحكيـ مف قبؿ األطراؼ تقوـ ىيئة التحكيـ بذلؾ مراعية ظروؼ 
 .(2)القضية

 حّرية األطراف في اختيار لغة الّتحكيم -ثالثا
التحكيـ،  لمطرفيف حرية االتفاؽ عمى المغة أو المغات التي تستخدـ في إجراءاتيكوف 

غة أو المغات التي تستخدـ في ىذه فإف لـ يتفقا عمى ذلؾ، بادرت ىيئة التحكيـ إلى تعييف الم  
في حالة »مف أحكاـ غرفة الت جارة الد ولية عمى أن و:  82اإلجراءات، ىذا ما نصت عميو المادة 

ة أو لغات إجراءات عدم اتفاق األطراف عمى تحديد لغة التحكيم، فإن ىيئة التحكيم ىي من تحدد لغ
 .(3)«التحكيم مع األخذ بعين االعتبار كل الظروف المالئمة مع لغة العقد

يسري ىذا االتفاؽ أو التعييف عمى أي بياف مكتوب يقدمو أي مف الطرفيف، أي 
مرافعة سنوية، أي قرار تحكيـ، أي ببلغ آخر يصدر مف ىيئة التحكيـ، ما لـ ينص االتفاؽ 

 .(4)عمى ذلؾ

                                                
 .60ص، مرجع سابؽ، ...من ضمانات االستثمار التحكيم التجاري الدولي كضمانبودودة سعاد،  -1
 .631، مرجع سابؽ، صاالستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز،  -2

3 - Article 82 du règlement des différends d’arbitrage de la C.C.I, op. cit. 

، 6002، األمـ المتحدة، 6002، مع التعديبلت التي اعتمدت في 8541القانوف الن موذجي لمت حكيـ الت جاري الد ولي لعاـ  -4
 .64ص 
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طراؼ، ىذا ما ألىيئة الت حكيـ يخضع أساسًا إلرادة ا لنا مم ا سبؽ أف  تشكيؿيت ضح 
الكفاءة  ذويمف ميف مم ف يعرفونيـ ًا ليـ، حيث يمكف ليـ اختيار محكيشك ؿ ضمانًا كبير 

والن زاىة والخبرة، بالت الي يتفادوف وجودىـ أماـ قضاة مجيوليف، كما يمكنيـ اختيار مق ر 
ية، ىذا ما يؤد ي إلى تفادي صعوبات قرارات الت حكيـ الت حكيـ المبلئـ م ع ظروؼ القض 

 .(1)األجنبية، واختيار لغة الت حكيـ بما يتبلءـ مع ثقافتيـ

حّرية األطراف في اختيار القانون الواجب الّتطبيق عمى اّتفاق الّتحكيم في منازعات -رابعا
 عقود االستثمار

طبيؽ عمى ات فاؽ الت حكيـ في منازعات عقود تعتبر مسألة تحديد القانوف الواجب الت  
االستثمار مف المسائؿ اليامة، ألف  ىذا القانوف ىو الذ ي يحكـ وجود ات فاؽ الت حكيـ وصحتو 
دد بيف حالة ات فاؽ  ونفاذه، وكذا ما يرت بو مف حقوؽ والتزامات لؤلطراؼ، ونفر ؽ في ىذا الص 

ة عدـ ات فاؽ األطراؼ عمى القانوف الواجب األطراؼ عمى القانوف الواجب الت طبيؽ، وحال
 .(2)الت طبيؽ

 حالة اتفاق األطراف عمى القانون الواجب الّتطبيق-0
يت فؽ األطراؼ عمى القانوف الواجب الت طبيؽ عمى عقدىـ سواء كاف ىو قانوف الد ولة 

ي مف حر ية المتعاقدة أو قانوف آخر، مستخدميف في ذلؾ ما أقر ه ليـ الن ظاـ القانوني األساس
األطراؼ الت ي صارت مبدًأ مستقرًا في فقو وقضاء القانوف الد ولي الذ ي يطمؽ عميو مبدأ 

دد تنص المادة (3)سمطاف اإلرادة الذ ي ات خذتو الجمعية  18-54مف القرار  11، في ىذا الص 
الطرفان، فإذا لم يتفقا الّذي يعيّنو القانون تطّبق ىيئة التّحكيم عمى موضوع الّنزاع »العامة عمى أن و: 

                                                
 .68، مرجع سابؽ، ص...التحكيم التجاري الدولي كضمان من ضمانات االستثماربودودة سعاد،  -1
، 6005، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، التجارة الدوليةالتحكيم اإللكتروني في عقود خالد ممدوح إبراىيـ،  -2

 .654ص
دراسة في أحكام المركز ، دور أحكام الّتحكيم في تطوير حمول مشكمة تنازع القوانينصبلح الد يف جماؿ الد يف،  -3

 .16، ص6004دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  الّدولي لتسوية منازعات االستثمار بواشنطن،
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عمى تعيين ىذا القانون، وجب أن تطبق ىيئة التحكيم القانون الذي تعينو قواعد تنازع القوانين التي 
 .(1)«ترى الييئة أنيا الواجبة التطبيق في الدعوى

تفصل ىيئة »عمى:  القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي مف 64تضيؼ المادة 
وفقًا لقواعد القانون الّذي يختاره الّطرفان بوصفيما واجبة التّطبيق عمى موضوع  التّحكيم في الّنزاع

الّنزاع، وأّي اختيار لقانون دولة ما، ونظاميا القانوني يجب أن يؤخذ عمى أّنو إشارة مباشرة إلى 
اف صراحة القانون الموضوعي لتمك الّدولة وليس إلى قواعدىا الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتّفق األطر 

 .(2)«عمى خالف ذلك
القانوف الواجب الت طبيؽ لممتعاقديف باختيار القانوف المبلئـ لتحقيؽ الن تيجة يسمح 

منو مف أحكاـ  المرغوب الت وصؿ إلييا، كأف يختاروا قانوف دولة أخرى أجنبية نظرًا لما تتض 
 تنظ ـ عقدىـ بصورة تفصيمية.

فدور المبدأ لـ يستيدؼ إلى تأكيد وضماف احتراـ الت وقع ات المشروعة  إذف،
فرصة  لؤلطراؼ لممتعاقديف باستخدامو لتحديد القانوف الواجب الت طبيؽ مف ناحية معطيا

 .(3)الت حكـ في ىذا القانوف مف ناحية أخرى
عدم اتفاق األطراف عمى القانون الواجب الّتطبيق عمى اّتفاق الّتحكيم في  حالة-4

 منازعات عقود االستثمار
، حيث يمكف ألطراؼ المنازعة اختيار إلرادة األطراؼالقانوف الواجب الت طبيؽ يخضع 

د القانوف الواجب الت طبيؽ بطريقة غير مباشرة، وذلؾ باألخذ بقانوف بمد ما، في ىذه الحالة نج
 .(4)أطراؼ العبلقة أو الن زاع قد قبموا ضمنيًا بالقواعد الخاصة بتنازع القوانيف لذلؾ البمد

                                                
ادر في  18-54رقـ  قرار -1 ديسمبر  81الذ ي ات خذتو الجمعية العامة لمجنة األمـ المت حدة لمقانوف الت جاري الد ولي الص 

خ االطبلع عميو بتاري تـ » http://www.starsites.com.unictral/ruhes/htm   « عمى الموقع:، 8532
66/01/6084 ،81:00. 

 .63، مرجع سابؽ، ص...القانوف الن موذجي لمت حكيـ الت جاري الد ولي-2
 .12، مرجع سابؽ، ص دور أحكام التحكيم في تطوير حمول مشكمة تنازع القوانينصبلح الد يف جماؿ الد يف،  -3
 .64، مرجع سابؽ، صالتنازعالّتحكيم الّتجاري الّدولي في إطار منيج ، زرار الخإلياـ عزاـ وحيد  -4

http://www.starsites.com.unictral/ruhes/htm
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ؿ إلى اختيار القانوف ادلكف بالر غـ مف كؿ  ىذا فإن و يمكف إلر  ة األطراؼ أف تتوص 
ر القانوف الذ ي ت ، راه مناسباً الواجب الت طبيؽ، في ىذه الوضعية الييئة الت حكيمية ىي مف تقر 

دد نص ت  64/6المادة في ىذا الص 
المعد ؿ القانوف النموذجي لمتحكيـ التجاري الدولي مف  (1)

إذا لم يعين الطرفان أية قواعد وجب عمى ىيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره »: 6002في 
 «.قواعد تنازع القوانين التي ترى الييئة أنيا واجبة التطبيق

توافؽ األطراؼ في اختيار القانوف الواجب الت طبيؽ، فإف  الييئة بالت الي في حالة عدـ 
ره تنازع القوانيف الذ ي تراه مناسباً  مع العمـ أف  القانوف  ،(2)الت حكيمية تطب ؽ القانوف الذ ي تقر 

 الواجب الت طبيؽ عمى اإلجراءات يخضع لممكاف الذ ي جرى فيو الت حكيـ.
األطراؼ المتعاقدة لو دورًا بارزًا في تحديد القانوف بالن تيجة فإف  مبدأ سمطاف إرادة 

الواجب الت طبيؽ، وىو ما يعكس عمى ات فاقية إنشاء المركز الد ولي لتسوية منازعات 
الذ ي يمعب دورًا كبيرًا في تسوية الن زاع بيف األطراؼ، إال  أن و يمكف لييئة ، (3)االستثمار

ؿ في حالة عدـ ات فاؽ ا  .(4)ألطراؼ عمى ذلؾالت حكيـ الت دخ 

 الفرع الرّابع
 الّتحكيم قضاء متخصص

زمة لتسوية منازعات قانونية المتخص صة والفن ية البلالمعرفة والخبرة الالتحكيـ  يوف ر
ستثمار االستثمار بحيث تتطم ب حؿ  منازعاتيا معارؼ وخبرة تتناسب مع مجاالت اال

لمفصؿ في المنازعات المسندة إلييـ   موف ذو مستوى مف الكفاءةاألجنبي، حيث يكوف المحك

                                                
 .62القانوف الن موذجي لمت حكيـ الت جاري الد ولي، مرجع سابؽ، ص -1
 .10...، مرجع سابؽ، ص دور أحكام التحكيمصبلح الد يف جماؿ الد يف،  -2
 .42...، مرجع سابؽ، صاتفاق التحكيمطيار محمد الس عيد،  -3
 .60...، مرجع سابؽ، صلمتحكيمالفعالية الدولية بشار محمد األسعد،  -4
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نظرًا لتمت عيـ بالخبرة، وما يمتازوف بو مف اإلحاطة بأعراؼ وعادات العقود المتعم قة 
 .(1)بالن زاع

مم ا يساعد  ،وجود قضاء متخص ص بتحقيؽ عدالة تحق ؽ رغبات األطراؼيسمح 
 مبلئميف. عمى اختيار محكميف األطراؼ المتنازعة

 الثّاني المطمب
 المستثمر األجنبي بشرط الّتحكيم تمّسك

تمجأ الد وؿ الجاذبة لبلستثمار إلى الت حكيـ كضمانة إجرائية لتشجيع االستثمارات عمى 
عة لبلستثمار  أراضييا، وىو ما دفع الكثير مف الد وؿ أف تدرج في صمب قوانينيا المشج 

االستثمار كما سعى نصوص صريحة تفيد قبوؿ الت حكيـ كوسيمة إجرائية لحسـ منازعات 
الجاذبة لبلستثمار إلى إدراج شرط يفيد الم جوء  وف في عقودىـ المبرمة مع الد وؿالمستثمر 

 التحكيـ اتفاقية أف   إال  ، )فرع أوؿ( إلى الت حكيـ نظرًا لما يحق قو مف فعالية لحسـ منازعاتيـ
 عف عقد االستثمار )فرع ثاف(. ةمستقم تعتبر

 الفرع األّول
 المستثمر األجنبي بشرط الّتحكيم تمّسك من الدافع

باعتبار أف  عقود االستثمار تبـر بيف طرفيف غير متكافئيف، الد ولة ذات الس يادة مف 
 ابالرضناحية، والمستثمر األجنبي مف ناحية أخرى، فإف  قضاء محاكـ الد ولة قد ال يقابؿ 

 اجييا في الم جوء إلييا.الت اـ مف جانب المستثمر األجنبي بسبب الص عوبات الت ي يو 

                                                
1- Article 83/8 du règlement des différends d’arbitrage de la C.C.I, op. cit. 
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لذلؾ يحرص المستثمر األجنبي عمى إدراج شرط الت حكيـ لحؿ  الن زاعات المتعم قة 
خوفًا مف استعماؿ الد ولة لسيادتيا لعرض المنازعات عمى المحاكـ وعدـ  بعقود االستثمار

 .(1)ثقتو بعدالة الد ولة المضيفة

ـ في منازعات عقود االستثمار يحرص المستثمر األجنبي عمى إدراج شرط الت حكي
قفيا سيكوف أف  مو و لعدـ ثقتو بنزاىة وعدالة محاكـ الد ولة المضيفة، وذلؾ راجع إلى عدـ ثقتو 

فالقضاء الوطني لمد ولة المتعاقدة أيًا كانت المزايا الت ي تتمت ع بيا مف حياديًا نحو الن زاع. 
لمطاؼ قضاء غير محايد بالن سبة لممنازعات استقبلؿ وحياد عف الد ولة ذاتيا، فإن و في نياية ا
ىذا الشرط في  إدراج، ويبدوف حرصيـ عمى (2)الت ي تكوف الد ولة طرفًا فييا مع متعاقد أجنبي

عقد، كمثاؿ عمى ذلؾ عقد المضيفة ولو عمى حساب عدـ إتماـ العقودىـ مع الدولة 
(Disney World)   يعتبر أفضؿ مثاؿ حيث اشترط الحاصؿ بيف شركة أمريكية وفرنسا، الذ ي

 تيالمستثمر األمريكي حتى يمكنو الموافقة عمى االستثمار أف تحاؿ المنازعات المتعم قة بو ال
ضت الحكومة الفرنسية في ضواحي باريس إلى الت حكيـ، غير أف  المشكمة الت ي اعتر ى جر ت

الت مييز في شأف أي يكوف عند مجمس شورى الد ولة الفرنسية عمى عكس محكمة ىي أف  الر 
جواز الم جوء إلى الت حكيـ في العقود  رتبطة بمصالح الت جارة الد ولية ىو عدـالعقود الد ولية الم

الت ي تكوف الد ولة طرفًا فييا، نزواًل في ذلؾ عمى ما يفرضو الحفاظ عمى الس يادة الفرنسية، 
وأخيرًا قبمت بالش رط  بحيث كانت قيمة العقد مميارات الد والرات ترد دت فرنسا في ذلؾ

 .(3)الت حكيمي

                                                
 .68...،  مرجع سابؽ، صالفعالية الدولية لمتحكيمبشار محمد األسعد،  -1
 .66المرجع نفسو، ص-2
 وما بعدىا. 66سابؽ، ص ...،  مرجعالفعالية الدولية لمتحكيمبشار محمد األسعد،  -3
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 الفرع الثّاني
 الّتحكيم عن عقد االستثمار اتفاقية يةاستقالل

المقصود بذلؾ استقبلؿ االت فاؽ المبـر عمى شكؿ شرط الت حكيـ المدرج ضمف بنود 
 عقد االستثمار عف ىذا األخير ومف المؤش رات الت ي تؤث ر في صحتو.

بطبلف عقد االستثمار ال يؤث ر عمى شرط الت حكيـ المدرج لقد تبي ف لنا مف ذلؾ أف  
ضمف بنود ىذا العقد والعكس صحيح، أي أف  بطبلف شرط الت حكيـ ال يؤث ر عمى عقد 
االستثمار وىذا ما يؤد ي إلى تحقيؽ الفعالية المطموبة لمت حكيـ كضمانة لممستثمريف في حسـ 

 .منازعاتيـ االستثمارية

المرافعات الفرنسي الن افذ عمى استقبلؿ شرط الت حكيـ عف العقد لـ يشر قانوف 
عف العقد األصمي ىو  عمى استقبلؿ شرط الت حكيـ ىاألصمي، لكف القضاء الفرنسي قد قض

 ،8521في  (1)(Gosset)الحكـ الذ ي أصدرتو محكمة الن قض الفرنسية في قضي ة  ما نجده في
ي مجال التّحكيم الّدولي فإّن اتّفاق التّحكيم سواء كان ف»جاء في حيثيات الحكـ عمى أن و:  حيث

مبرمًا عمى نحو منفصل أو كان مدرجًا في الّتصّرف القانوني المتعّمق بو، فإّنو يتمتّع باستقالل قانوني 
، «كامل بحيث ال يتأثر بما قد يمحق ىذا الّتصّرف من بطالن إاّل في بعض الّظروف االستثنائية

حيث جاء في حيثيات ، 8541في  (Drcegaسيا إلى المبدأ في قضية )ارت المحكمة نفشوأ
 .(2)«في مجاؿ الت حكيـ الد ولي يتمت ع شرط الت حكيـ باستقبلؿ كامؿ تجاه العقد»الحكـ بأن و: 

مبدأ، كما أشار أيضًا القانوف ىذا الإلى  8552 لسنة أشار قانوف الت حكيـ اإلنجميزي
. لقد االستثمار إلى استقبلؿ شرط الت حكيـ عف عقد 8541الن موذجي لمت حكيـ الت جاري الد ولي 

برز أيضًا مبدأ استقبلؿ شرط الت حكيـ عف عقد االستثمار في أحكاـ الت حكيـ، ونجد منيا حكـ 

                                                
1 -Cass.civ. mai 1963, affaire Gosset, rev.crit.DIP, 1963. 

بيعي، ماىر محسف عبود الخيكاني،  -2 وما  3....، مرجع سابؽ، صالتحكيم ضمانة إجرائيةإبراىيـ  إسماعيؿ إبراىيـ الر 
 بعدىا.
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ادر في قضية )ليامكو( ضد الحكومة الم يبية حيث أشار المحك ـ العربي )صبحي  الت حكيـ الص 
شرط الت حكيـ يظؿ  باقيًا بعد فسخ »عمى أن و  8533المحمصاني( في الحكـ الذ ي صدر في 

 .(1)«الد ولة لمعقد الذ ي يتضم نو وأف  ىذا الش رط يظؿ  نافذ المفعوؿ حت ى بعد ىذا الفسخ

القوؿ أف  استقبلؿ شرط الت حكيـ أصبح مف المبادئ المستقرة بشأف الت حكيـ  خبلصة
الت جاري الد ولي، ىذا ما يؤد ي إلى تحقيؽ فعالية الت حكيـ كضمانة لممستثمريف ويبعث في 
نفوسيـ الث قة واالطمئناف مف خبلؿ تحصيف شرط الت حكيـ مف كؿ  أسباب البطبلف الت ي تم س 

ذا ما يجعؿ مف الت حكيـ وسيمة فع الة لحسـ المنازعات الن اشئة عف عقود عقد االستثمار، وى
 االستثمار.

لكف ظيرت صورة جديدة لم جوء إلى الت حكيـ مف طرؼ المستثمر األجنبي في حالة 
وجود نزاع بينو وبيف الد ولة المضيفة في حالة غياب ات فاؽ الت حكيـ حيث تـ  ظيوره في مجاؿ 

 .(2)(C.I.R.D.Iركز الد ولي )االستثمار أماـ الم

 المطمب الثّالث
 اتفاق الّتحكيم ضمانة قانونية لتشجيع االستثمار األجنبي

الن ظاـ القانوني المتعم ؽ باالستثمار في أي ة دولة عمى أساس زيادة المزايا الت ي ؤخذ ال ي
وفير األماف يمنحيا لممستثمريف، بؿ يجب الت قميؿ مف احتماالت المخاطر غير الت جارية، وت

والث قة في العبلقات االستثمارية، أي يرتاح معيا المستثمر ذلؾ بتوفير ضمانات حقيقية مف 
توف ر نتطرؽ إلى واستثماراتو لذلؾ سوؼ  شأنيا أف تجعؿ المستثمر يطمئ ف عمى أموالو

                                                
بيعي، ماىر محسف عبود الخيكاني،  -1  .5....، مرجع سابؽ، صالتحكيم ضمانة إجرائيةإبراىيـ  إسماعيؿ إبراىيـ الر 
ىناؾ وسيمة جديدة ظيرت في حالة وجود نزاع بيف الطرفيف ال وجود التفاؽ بينيما، حيث يحؽ لممستثمر األجنبي في  - 2

طريؽ لتسوية الخبلؼ عف  C.I.R.D.Iيمجأ مباشرة إلى مركز  فستثمار أحالة وقوع نزاع بينو وبيف الدولة المستقبمة لبل
دور التحكيـ، ذلؾ عمى أساس االتفاؽ الثنائي المبـر بيف البمد المضيؼ والبمد الذي يحمؿ جنسيتو، أنظر: حرزي لوناس، 

 .805مرجع سابؽ، ص االتفاقيات الثنائية في مجال االستثمار...،
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مانات الوطنية لحماية االستثمارات األجنبية مانات الد ولية لحماية  )فرع أول( الض  والض 
 .)فرع ثان(االستثمارات األجنبية

 الفرع األّول
 الّضمانات الوطنية لحماية االستثمارات األجنبية

القوانيف مف ضمانات موضوعية لحماية ال تتمثؿ الحماية القانونية فيما توفره 
االستثمارات األجنبية فحسب، بؿ في مدى فعالية تنفيذ ىذه القوانيف عند ظيور المنازعات، 

 .هستثمار احيث يشعر المستثمر األجنبي بمزيد مف األماف والر احة عمى 
01-08مف األمر رقـ  83حيث جاء في المادة 

المتضم ف قانوف االستثمار  (1)
ري عمى أف  كؿ  خبلؼ بيف المستثمر األجنبي والد ولة الجزائرية يخضع لمجيات الجزائ

ة إال  في حالة وجود ات فاقية ثنائية أو متعد دة ا أبرمتيا الد ولة  ألطراؼالقضائية المختص 
الجزائرية تتعم ؽ بالمصالحة أو الت حكيـ، أو في حالة وجود اتفاؽ خاص ينص عمى بند تسوية 

 .(2)توص ؿ إلى اتفاؽ تحكيـ خاصالمط رفيف بأو بند يسمح ل

الحفاظ عمى مصالح  فيد االستثمار و يتمثؿ اليدؼ األساسي لتسوية منازعات عق
مار الت ي تربطو بالبمد يؼ في عبلقة االستثاألجنبي الذ ي يعتبر الط رؼ الضعالمستثمر 

مانات كنتيجة لذلؾ، فإف  الت حكيـ الذ ي يقد مو المركز ينطوي المضيؼ، و  عمى بعض الض 
 .(3)الت ي تخدـ مصالح المستثمر األجنبي أكثر مم ا تخدـ مصالح البمد المضيؼ

مانات األساسية الت ي جاءت بيا معظـ االتفاقيات، نذكر منيا:  مف أىـ الض 

                                                
 .66/04/6008الصادر في  43ر عدد .، المتعمؽ بتطوير االستثمار، ج6008أوت  60في المؤرخ  01-08أمر رقـ  -1
فعالية التحكيم في حماية االستثمار األجنبي في الجزائر )عمى ضوء االتفاقيات الدولية لمجزائر(، عيساوي محمد،  -2

، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السيا تيزي وزو،  ،سية، جامعة مولود معمريأطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو
 . 3، ص6086

 .861، مرجع سابؽ، ص...دور االتفاقيات الثّنائية في مجال االستثمارحرزي لوناس،  -3
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ضماف حؽ الممكية، وكؿ  مساس بيذا الحؽ يجب أف يكوف في القانوف وفؽ تعويض  .0
 عادؿ.

 والمنصفة. مبدأ المعاممة العادلة .4

 حؽ الم جوء إلى القضاء في حالة نشوب أي  نزاع خاص باالستثمار. .0

 .(1)الس ماح بالم جوء إلى الت حكيـ الت جاري الد ولي .2

الكثير مف االمتيازات واإلعفاءات  ف الوطني الجزائري والقانوف االتفاقييتضم ف القانو 
مانات لممستثمر األجنبي، غير أف  الت وس ع في منح  مانات ال يكوف لو فعالية إذا لـ والض  الض 

، فالمستثمر األجنبي ال يبحث عف دولة لتوفر لو (2)يتوف ر معو المناخ االستثماري المناسب
ن ما يبحث عف ظروؼ تضمف لو تحقيؽ األرباح والمحافظة عمييا  ،الحماية ألموالو فقط وا 

فع اؿ وجياز قضائي مستقؿ، نظاـ قانوني  وحر ية الت صرؼ فييا، وال يتحقؽ ذلؾ إال  بوجود
 .(3)استنفاذ حقوقو بسرعة مف ووسائؿ الحماية مف اإلجراءات الت عسفية تمك نو

القانوني الذ ي يؤث ر إيجابًا عمى االستثمارات  اإلطار إلى توفيرالجزائر تسعى 
حيث أصدرت تشريعًا خاصًا بتطوير االستثمار، وال يتناوؿ ىذا القانوف تنظيـ  ،األجنبية

الت ي  8بؿ يشمؿ االستثمار األجنبي كذلؾ، وىو ما تؤك ده المادة  ،حسبستثمار الوطني فاال
يحّدد ىذا األمر الّنظام الّذي يطبّق عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية المنجزة في »تنص عمى: 

                                                
 .80مرجع سابؽ، ص تحكيم االستثمار بين خصوصية السرية....،عيساوي محمد،  -1
ف البيئة التي يتـ بيا االستثمار، وقد يقصد بو مجمؿ األوضاع القانونية، االقتصادية، السياسية واال - 2 جتماعية التي تكو 

أمكف حصر العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى قرار المستثمر في تأسيس وبناء مشروع استثماري جديد في بمد ما، ويمكف 
ويشكؿ مناخا  أف نسمي ىذه العوامؿ مجتمعة مناخ االستثمار، وىي التي تقرر ىؿ البمد المعني مبلئـ لمنشاط االقتصادي

مرجع  التحكيم كضمان لالستثمار في إطار اتفاقيات...،جيدا لجذب االستثمارات أـ ال، أنظر في ىذا المعنى: والي نادية، 
 .4سابؽ، ص

 .80....، مرجع سابؽ، صتحكيم االستثمار بين خصوصية السريةعيساوي محمد،  -3
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المنتجة لمسّمع والخدمات وكذا االستثمارات التّي تنجز في إطار منح االمتياز أو  االقتصاديةالّنشاطات 
 .(1)«الرّخصة

يشمؿ ىذا القانوف عمى العديد مف األحكاـ الت ي تيدؼ إلى تشجيع االستثمار 
الت ي تعطي مجموعة مف الحوافز لبلستثمار وذلؾ  5/8ي، منيا الت ي تضم نتيا المادة األجنب

 لت الي:عمى الن حو ا

والمستوردة والت ي  ةمستثناالجمركية فيما يخص الس مع غير ال اإلعفاء مف الحقوؽ .0
 تدخؿ مباشرة في إنجاز االستثمار.

 ةخص الس مع والخدمات غير المستثنااإلعفاء مف الر سـ عمى القيمة المضافة فيما ي .4
 محميًا والت ي تدخؿ مباشرة في إنجاز االستثمار. المستوردة أو المقتناة

اإلعفاء مف دفع حؽ نقؿ الممكية بعوض عف كؿ  المقتنيات العقارية الت ي تم ت في  .0
 إطار االستثمار المعني.

ريبة عمى أرباح الش ركات. .2  اإلعفاء مف الض 
 .(2)نيياإلعفاء عمى الر سـ عمى الن شاط الم .9

حرصًا منو لجمب االستثمار األجنبي، خص ص المشر ع الجزائري الباب الث الث مف 
مانات الممنوحة لممستثمريف األجانب،  أف  المادة حيث القانوف المتعم ؽ بتطوير االستثمار لمض 

األسس الت ي يقـو عمييا  ُيعد مفمنو أقر ت عمى مبدأ عدـ الت مييز في المعاممة والذ ي  84
جارة الد ولية ألف المساواة في المعاممة بيف االستثمار الوطني واالستثمار األجنبي قانوف الت  

وىو ما يمكف أف تساىـ في تحقيقو االت فاقيات الت ي  ،ىي مف العوامؿ الت ي تشج ع ىذا األخير

                                                
كمية  االستثمارات األجنبية عمى ضوء نظام الّتحكيم غير االتفاقي،محاضرة حول حماية بف عمي بف سيمة ثاني،  -1

 .8181الحقوؽ والعمـو الس ياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، ص 
 .8183، صوسنفمرجع ال -2
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تبرميا الجزائر مع الد وؿ الت ي يحمؿ المستثمر األجنبي جنسيتيا، ألف  ىذه االت فاقيات قد 
 .(1)مزايا أخرى لبلستثمار األجنبي تضمف

 الفرع الثّاني

 ر الّضمانات الّدولية لحماية االستثمارات األجنبيةتوفي

تحمي األجنبي مجموع األحكاـ الت ي  األحكاـ المتعم قة بحماية وضماف االستثمارتعد 
لممنفعة لمستثمر األجنبي ضد مخاطر عمميات نزع الممكية المباشرة )الت أميـ ونزع الممكية ا

حيث تضمف ىذه األحكاـ الحؽ في الت عويض في حالة ما تـ  نزع ممكيتو وفؽ  ،العامة(
الش روط الموضوعية في االت فاقيات الث نائية، أم ا في حالة ما إذا تـ  نزع ممكية المستثمريف 

ية الد ولية بطريقة تعس فية أو تمييزية، فإف  االت فاقيات الث نائية تسمح لممطالبة بترتيب المسؤول
الذي   (C.I.R.D.I)لمبمد المضيؼ أماـ أحد المحاكـ الت حكيمية الد ولية خاصة أماـ المركز

 .(2)ىذه االتفاقيات ياعرؼ إقبااًل واسعًا مف طرؼ المستثمريف األجانب، والت ي تتضم ن

باعتبار أف  الد وؿ حريصة عمى ىذه االستثمارات األجنبية خصوصًا منيا الد وؿ 
فمقد أقر ت الت حكيـ كوسيمة لفض المنازعات االستثمارية. حيث نأخذ في ىذا االتجاه  ،يةالن ام

مانات وحوافز االستثمارات المصري الذ ي جاء ليكر س الت حكيـ في تسوية منازعات  قانوف الض 
االستثمار في إطار االتفاقيات الث نائية الس ارية المفعوؿ بيف جميورية مصر العربية ودولة 

ت فاقية واشنطف الخاصة بتسوية منازعات االستثمار بيف الد وؿ وبيف استثمر أو في إطار الم
 .(3)رعايا الد وؿ األخرى

                                                
 .8183، صابؽس مرجع...محاضرة حول بف عمي بف سيمة ثاني،  -1
 وما بعدىا. 81، مرجع سابؽ، ص...االستثماردور االتفاقيات الثنائية في مجال حرزي لوناس،  -2
 .84ص، وسنفمرجع ال -3
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يقتضي  ، األمر الذياالستثمارات األجنبية إلى إقميميا جذبفي ىدؼ الد وؿ  يتمثؿ
ر عمى عرض منازعات االستثما أف يق ر القانوف فييا )خصوصًا تشريع االستثمار( مبدأ جواز

في إطار ما يقع االتفاؽ عميو مع ( C.I.R.D.Iمستثمر في حياده مثبًل الت حكيـ )يثؽ ال ،(جياز
فمم ا الشؾ فيو  باالستثمار، المستثمر األجنبي أو في إطار االتفاقيات الد ولية ذات العبلقة

ي الوفاء أف  إقرار مثؿ ىذا المبدأ مف شأنو أف يزيد مف مصداقية التزاـ الد ولة المضيفة ف
 .(1)بتعيداتيا الت ي قطعتيا عمى نفسيا

تتمت ع كؿ  االستثمارات المباشرة أو غير المباشرة الت ي تم ت مف طرؼ مستثمري أحد 
األطراؼ المتعاقدة عمى إقميـ الط رؼ المتعاقد اآلخر بمعاممة منصفة وعادلة، كما تتمت ع 

ر أو تمييزي يمكف أف يعرقؿ  االستثمارات دومًا بأمف وحماية بعيدًا عف كؿ  إجراء غير مبر 
 .(2)استعماليما والت مت ع بيا أو تصفيتيما، وفعميًا تسييرىا وصيانتيا و قانوناً 

حيث أثيرت تطبيؽ شرط الد ولة األولى بالر عاية، ومف جوانب الحماية القانونية نجد 
تطبيؽ ىذا الش رط أماـ قضاء تحكيـ المركز الد ولي في قضية ألوؿ مرة مسألة 

(E.A.Maffezini)
ضد مممكة إسبانيا، حيث قبمت محكمة الت حكيـ تطبيقو عمى الن صوص  (3)

الت ي تنظ ـ طرؽ تسوية الن زاعات بيف الد ولة المضيفة والمستثمر األجنبي، ىذا ما دفع إلى 
جراءات ىذه القضية ضد ، ـ أخرىإعماؿ ىذا الش رط مف قبؿ محاكـ تحكي وتتمحور وقائع وا 

 إسبانيا في:

 نتيجة (Maffezini)لسيد ارجنتيني األضرار الت ي لحقت استثمار المواطف األ بسبب -
 بتاريخ  طمب الت حكيـ أماـ المركز الد وليتقدـ ب، SODIGA)) تصر فات الش ركة اإلسبانية

                                                
 .810...، مرجع سابؽ، صتحكيم االستثمار بين خصوصية السرية ومطالب الشفافيةعيساوي محمد،  -1
 . 64.... مرجع سابؽ، ص الفعالية الدولية لمتحكيمبشار محمد األسعد،  -2

3 - Maffezini .C, le royaume d’Espagne (CIRDI). Affaire N°ARB/97/7 decision juridiction de 25 janvier 

6000 et sentence arbitrale du tribunale du 81 novembre 6000 sur les exceptions d’incompetence in : 
investment claims : « http://www.investmentclaims.com » consulté le 31/08/2014, 14 :00. 

http://www.investmentclaims.com/
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لممطالبة بالت عويض عف األضرار الت ي لحقتو، نظرًا لعدـ وفاء الحكومة  10/80/8553
 وبيف األرجنتيف بتاريخ اإلسبانية بالتزاماتيا وفقًا ألحكاـ االتفاقية الث نائية المبرمة بينيا

1/80/8558(1). 

اـ المركز عمى موافقة إسبانيا عمى الم جوء إلى الت حكيـ أم أس س المد عي دعواه بناء -
 (Maffezini)السيدكما استند  ،الد ولي بموجب االتفاقية المبرمة بيف دولتو والد ولة المضيفة

المبرمة بيف إسبانيا الثنائية إلى شرط الد ولة األولى بالر عاية مؤس سًا ذلؾ عمى االتفاقية 
ىذا ما يتعي ف والشيمي، إذ منحت إسبانيا امتيازات خاصة الستثمارات رعايا دولة الشيمي، 

عمى إسبانيا أف تمنح نفس االمتيازات لمستثمري األرجنتيف بموجب شرط الد ولة األولى 
 بالر عاية.

ت فاقية امف  80نص المادة حسب تتضم ف االتفاقية الث نائية بيف إسبانيا واألرجنتيف  -
بعد عرض الن زاع  أن و ال يمكف البدء في إجراءات الت حكيـ إال  مفاده إسبانيا الذ ي وضع شرط 

شيرًا دوف الفصؿ فيو أو استمرار الن زاع رغـ  84القائـ عمى القضاء الد اخمي أو اًل، وبعد مرور 
باإلجراءات المنصوص عمييا في   (Maffezini)الفصؿ في موضوعو، مع ذلؾ لـ يقـ الس يد

 2تطم ب سوى مرور لـ ي إسبانيا مع الشيمي مف اتفاقية 80/6االتفاقية معتبرًا أف  نص المادة 
ما أد ى وىذا ، (2)يتـ  خبلؿ محاولة الت سوية ود يًا قبؿ الم جوء إلى الت حكيـ أماـ المركز ،أشير

بالمد عي إلى اعتبار أف  معاممة االستثمارات الشيمية في إسبانيا أفضؿ مف وضع االستثمارات 
ت فاقية إسبانيا الى شرط الد ولة األولى بالر عاية الوارد في إ األرجنتينية، مم ا يسمح لو باالستناد

 مع األرجنتيف إذ تم ت صياغة ىذا الش رط: 

                                                
الممتقى الوطني ، C.I.R.D.I خصوصية الّتحكيم الّتجاري الّدولي في مجال االستثمار أمام المركز الّدوليقبايمي طيب،  -1

 .3، ص6081 ماي 5و 4حوؿ الت حكيـ الت جاري الد ولي، جامعة بجاية، يومي 
 .5، صالمرجع نفسو -2
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« Dans toutes les matières traitées par cet accord, le traitement ne devra être 

moins favorable que ceux accordés par chaque Etat partie aux investissements 

réalisés sur son territoire par les investisseurs d’un Etat tiers ». 
إذ رد ت الحكومة اإلسبانية عمى األسس الت ي اعتمد عمييا المد عي بعدـ جواز تطبيؽ 
شرط الد ولة األولى بالر عاية الوارد في ات فاقية إسبانيا واألرجنتيف عمى نصوص تسوية 

فة والمستثمر األجنبي، معتبرة أن و شرط متعم ؽ بأحكاـ الحماية الن زاعات بيف الد ولة المضي
 الموضوعية وال يشتمؿ األحكاـ اإلجرائية.

الد فع المقد ـ مف طرؼ الحكومة  (Maffezini)رفضت ىيئة التحكيـ  في قضية  -
منيا  مستندة في ذلؾ إلى بعض القضايا المطروحة عمى القضاء والت حكيـ الد ولييف  اإلسبانية
حيث بدأت محكمة الت حكيـ في ىذه القضية تحميميا وذلؾ بالت أكيد ، (Ambatielos)قضية 

الد ولة  إلى احتراـ إرادة الد ولة المتعاقدة والخيار الذ ي تتمت ع بو في مجاؿ حصر نطاؽ شرط
ؾ، طار المزايا الموضوعية أو اإلجرائية، وفي حالة عدـ الن ص عمى ذلإفي األولى بالر عاية 

العتبار األحكاـ اإلجرائية وثيقة االرتباط بالمسائؿ معقولة ترى ىيئة الت حكيـ أف  ىناؾ أسبابًا 
 .(1)الخاصة بحماية المستثمريف

لتبرير ىذا الموقؼ، عممت المحكمة عمى وضع قيد إلعماؿ شرط الد ولة األولى 
ش رط إلى مخالفة بالر عاية عمى نصوص تسوية المنازعات، حيث يجب أف ال يؤد ي ىذا ال

األحكاـ المتعم قة بالن ظاـ العاـ، ال يمكف الت سميـ بيذا الموقؼ نظرًا لمش روط المسبقة الت ي 
وضعتيا الد ولتاف المتعاقدتاف في ات فاقية األساس الت ي تعتبر أساسًا لقبوليا الم جوء إلى 

عمى القضاء الد اخمي الت حكيـ، بحيث ال يمكف اعتبار الن ص عمى شرط عرض الن زاع أواًل 
أال يتعارض امتداد تطبيؽ شرط الد ولة  ًا بالن ظاـ العاـ ليذه الد ولة؟لمد ولة المضيفة نصًا متعمق

األولى بالر عاية عمى الن صوص الخاصة بتسوية المنازعات وفقًا لمكيفية المعتمدة مف طرؼ 

                                                
 .5ص مرجع سابؽ،...خصوصية الّتحكيم الّتجاري قبايمي طيب،  -1
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اس الذي يعتمد عميو لحصر ، وما ىو األسمحكمة الت حكيـ، مع مبدأ العقد شريعة المتعاقديف
 القواعد المتعمقة بالنظاـ العاـ مف عدمو؟

ة الذ كر تكوف باإليجاب، نظرًا الشتراط لفف  اإلجابة عمى ىذه الت ساؤالت الس االمبلحظ أ
الد ولة المتعاقدة إجراءات مسب قة يجب احتراميا قبؿ الم جوء إلى الت حكيـ، فضبًل عف عدـ 

ت منو ىيئة الت حكيـ القيد مف تطبيؽ شرط الد ولة األولى بالر عاية، معرفة المصدر الذ ي استق
يتبي ف أن و في أغمب الحاالت الت ي ،  (Maffezini)بالن ظر إلى موقؼ ىذه األخيرة في قضية

يتـ النص فييا عمى شرط الد ولة األولى بالر عاية في أي  ات فاقية دولية دوف تحديد نطاقو، 
يقو عمى نصوص تسوية الن زاعات بيدؼ الم جوء دوف عائؽ إلى سيؤد ي إلى امتداد تطب

نطاؽ لالت حكيـ الد ولي بصفة خاصة تحكيـ المركز الد ولي مف أجؿ ضماف حماية أوسع 
 .(1)لمستثمر األجنبيا

 

أحد األعمدة الر ئيسية القتصاد الد وؿ يعد االستثمار األجنبي خبلصة القوؿ أف 
جذب االستثمار بتوفير اآلليات والجو المبلئـ لو، ولتشجيع  خاصة الن امية منيا، ليذا يجب

مانات  االستثمار البد مف إزالة العقبات الت ي تواجو المستثمر ومنحو العديد مف المزايا والض 
 في حالة نشوب نزاع، ويعتبر الت حكيـ الد ولي الوسيمة األنسب لتسوية منازعات االستثمار.

جوانب متعد دة، كؿ  منيا يؤث ر عمى فعالية الت حكيـ، فكؿ  ت فاقية الت حكيـ آثار ذات ال
مانات  تضييؽ عمى ىذه الجوانب يؤد ي إلى الحد  مف الفعالية، وكؿ  توسيع فييا يزيد مف الض 

 الممنوحة لممستثمر األجنبي بواسطة الت حكيـ الت جاري الد ولي.

ات التي يطمئف المستثمر بالتالي يعتبر اتفاؽ التحكيـ التجاري الدولي مف أىـ السيم
االتفاؽ يوجو إلى  باعتبار أف   ،جوء إليو بعد تخوفو مف عدـ حياد القاضي الوطنيإلى الم  

ضمانات  ( الذي يوفرC.I.R.D.Iجياز أمثؿ ىو المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )

                                                
 وما بعدىا. 4ص، ...، مرجع سابؽخصوصية الّتحكيم الّتجاري الّدوليطيب، قبايمي  -1
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إلى أف لو كبرى وامتيازات، ويحقؽ المبتغى في مجاؿ تسوية منازعات االستثمار، إضافة 
 .خصوصية تميزه عف باقي مراكز حؿ النزاع األخرى
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ـ القضائية الوطنية عف تطور العبلقات التجارية الدولية عمى عجز النظ   كشؼ
التحكيـ  إنشاءزاعات التي تنشأ عف عقود التجارة الدولية، مما أدى إلى دي لمن  المواجية والتص  

التجاري الدولي كوسيمة لحؿ ىذه النزاعات، فظيرت أجيزة لمتحكيـ، واستتبع ذلؾ بتنظيـ 
قانوني لمتحكيـ التجاري الدولي في شكؿ اتفاقيات دولية ونصوص قانونية داخمية خاصة بكؿ 

 دولة.

لكف مع سمبيات القضاء الداخمي تطور التحكيـ عمى المستوى الدولي، حيث ظيرت 
يئات دولية مف أىميا: المركز الدولي لتسوية عبلقات االستثمار كييئة دولية مراكز وى

متخصصة في مجاؿ التحكيـ، لذا سنتطرؽ إلى التخصص في تسوية منازعات عقود 
ثـ إلى إدارة التحكيـ تحت مضمة المركز الدولي لتسوية منازعات )مبحث أول(، االستثمار 

 )مبحث ثان(.عقود االستثمار 
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 لمبحث األولا
 التخصص في تدوية منازرات رقود االدتثمار

مركز الدولي لتسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار خصوصيات تميزه عف غيره مف لم
والتخصص بالنظر  )مطمب أول(،المراكز األخرى سواء مف حيث األسباب التاريخية لنشأتو 

 )مطمب ثان(.إلى أصحاب الحؽ في المجوء إلى التحكيـ في منازعات عقود االستثمار 
 المطمب األول

 التخصص ألسباب تاريخية

يكوف االقتصاد العالمي انطبلقا مف إقامة العبلقات االقتصادية الدولية سواء بيف 
عوامؿ المنتجة، ذلؾ بدافع السمع والخدمات والندرة األشخاص العامة أو الخاصة، بسبب 

الرغبة في تبادؿ المصالح وتعزيز الوجود، صاحب اتساع ىذه المعامبلت االقتصادية انتشار 
نوع خاص يعرؼ بعممية االستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى مجسدة في إطار عقود 

دية والتقدـ خدمة التنمية االقتصاإلى االستثمار، حيث تسعى ىذه الدوؿ مف خبلؿ إبراميا 
)العقود( نزاعات معقدة نظرا لكوف العبلقة يضفى  و ينجـ عف ىذه األخيرةأن   الحضاري، إال  

عمييا نوع مف الحساسية العتبارات متعمقة بالسيادة، والذي يرجع لمخصوصية التي تكتنفيا 
لؾ المجوء إلى التحكيـ لتخوفيـ مف القضاء الداخمي، لذ ارتأواطبيعة أطراؼ العقد، لذا 

المركز الدولي لمنازعات االستثمار نظرا لخصوصيتو عف باقي أنظمة إلى خاصة  يمجؤوف
ثـ أىـ مميزاتو  )فرع أول(،التحكيـ لبياف ذلؾ، وجب إعطاء لمحة تاريخية عف نشأة المركز 

  .)فرع ثان(
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 الفرع األول
 لمحة تاريخية عن نشأة المركز الدولي لتسوية منازعات عقود االستثمار

يجاد نظاـ دولي لتسوية منازعات االستثمار، انطبلقا مف جميع المحاوالت إل أماـ 
حتى السنوات األولى مف الستينات خاصة محاوالت مف طرؼ األمـ  األربعيناتواخر أ

، والمبادرات المتخذة مف قبؿ بعض جمعيات رجاؿ القانوف والخبراء منيا (ONU)المتحدة 
والمقدمة  (APPI)ة ػالستثمارات الخاصة في األقاليـ األجنبيجؿ حماية وترقية اأالجمعية مف 

اءت بالفشؿ ب، إال  أف  جميع ىذه المحاوالت (OCDE)مف منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية 
نظرا لعدـ قبوؿ اقتراحاتيا مف قبؿ الدوؿ النامية بصفة خاصة بسبب إفراطيا في وضع نظاـ 

ح ر ، عمى إثر ىذا الفشؿ لممشاريع المقترحة سابقا، ص(1)حمائي مميز لبلستثمارات األجنبية
نشاء المركز بالضرورة الممحة إل األمريكيةأماـ اتحاد البنوؾ  8520"داج ىومر شاد" عاـ 

، 8528الدولي لتسوية منازعات االستثمار بيف الحكومات والمستثمريف األجانب في عاـ 
عمى عاتقو ىذه الميمة المتمثمة في إيجاد  (Bird)نشاء والتعمير ئللخذ البنؾ العالمي أحيث 

وسيمة فعالة لتحقيؽ ىذا الغرض، ومف ثـ أعمف السيد "يوجيف ببلؾ" في نفس السنة )أي 
تحت إشراؼ البنؾ العالمي إليجاد تسييبلت لتسوية  ى( أف  ىناؾ دراسة ستجر 8528

شار العاـ لمبنؾ المست (BROCHES)منازعات االستثمار، وتحقيقا لذلؾ تقدـ السيد "بروكس" 
ف خبلليا أىمية إنشاء جياز موضحا م 8528أوت  64بمذكرة إلى المديريف التنفيذييف في 

 يؽلتسوية المنازعات المالية واالقتصادية بيف الدولة ورعايا الدوؿ عف طريؽ التوفدولي 
 .(2)والتحكيـ

                                                
رسالة لنيؿ  التحكيم في عقود االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى عمى ضوء اتفاقية واشنطن،طيب،  قبايمي  -1

، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ ولعمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،   .1، ص6086درجة دكتوراه في العمـو
 .168، مرجع سابؽ، ص...االستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز،   -2
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المديروف عمى إثر ىذا، بدأت المشاورات مع الدوؿ األعضاء في البنؾ، فقرر 
ف يالتنفيذيوف عقد اجتماعات استشارية جيوية بيف ممثمي البنؾ والخبراء القانونييف لستة وثمان

 .(1)نتياقو، جنيؼ، بانكوؾاديس أبابا، سأتمت ىذه االجتماعات في  ( دولة،42)
بعد ىذه المرحمة، قرر مجمس المحافظيف تكميؼ المدريف التنفيذييف بإعداد الصياغة 

، بإعداد (2)تفاقية مع مشاورة الدوؿ األعضاء، فشكمت لجنة قانونية ليذا الغرضالنيائية لبل
المصادقة عمييما مف طرؼ  تأسابيع مف المشاورات وتم 1الصياغة النيائية لبلتفاقية بعد 

84/01/8521ف في يالتنفيذي اءالمدر 
تفاقية البنؾ العالمي لتسوية المنازعات ا»تحت تسمية  (3)

(CIRDI)التي أنشأت المركز الدولي « باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرىالمتعمقة 
(4) 

فتحت اتفاقية واشنطف المجاؿ لمتوقيع عمييما مف قبؿ الدوؿ األعضاء في البنؾ العالمي، 
، أيضا الدوؿ (CIJ)ؼ إلى ذلؾ الدوؿ األطراؼ في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية ض

 .(5)جمس اإلداري بأغمبية ثمثي أعضائوالتي يدعوىا الم
 مف االتفاقية عمى: 24/6نصت المادة 

«La présente convention en vigueur 30 jours après la date du dépôt du 

vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. A 

l’égard de tout État déposant ultérieurement son instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date 

du dit dépôt»
(6) . 

                                                
 .2...، مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمارطيب،  قبايمي  -1
، مؤسسة شباب ض المنازعات في مجال االستثمار، دراسة مقارنةالتحكيم كوسيمة لفد عشوش، أحمد عبد الحمي -2

 .881ص ،8558الجامعة، اإلسكندرية، 
3 - Convention et règlements du CIRDI, Centre International pour le Règlement des différends relatifs 

aux investissement, Washington, 2006. 

 .2مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمار...، طيب،  قبايمي -4
المؤرخ في  51/142المصادؽ عمييا بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  8522مف اتفاقية واشنطف لعاـ  23المادة  أنظر -5

، الذي تضمنت المصادقة عمى اتفاقية تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ 10/80/8551
 .8551سنة الصادر  22األخرى، ج.ر عدد

6 - Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats, conclue à Washington le 84 mars 8521 et entrée en vigueur à 
Madagascar le 14 octobre 1966, p3, sur le site internet : http://www.jurismada.com, le 08/09/2014, 
19 :00, Pour plus de détails, voir le site : « http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm »  

http://www.jurismada.com/
http://www.worldbank.org/icsid/basicdoc/basicdoc.htm
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عشروف وثيقة  إيداعيوما مف تاريخ  10بمضي  ستنفذ االتفاقية وتقضي المادة أن   
ف يالحقا، تنفذ االتفاقية بمرور ثبلثاألخرى التي ستنضـ إلييا تصديؽ، أما بالنسبة لمدوؿ 

 84/80/8522، بالفعؿ دخمت االتفاقية حيز التنفيذ في (1)تصديقيما إيداعمف تاريخ يوما 

دولة قد صادقت عمييما  841، 6002افريؿ  80نتيجة لمصادقة العشريف دولة عمييما بتاريخ 
د الدوؿ المصادقة عمى أصبح عد 6081نوفمبر  8، إال  أن و في (2)فييا أعضاءلتصبح دوؿ 

اتفاقية واشنطف  إطارفي  (CIRDI)المركز الدولي  إنشاءىكذا تـ  ، (3)دولة 814ىي تفاقية اال
التسييبلت لتسوية ىذا النوع مف النزاعات بيف الدوؿ المستقبمة  إيجادتجسيدا لمسعى 

 المستثمر أماموتالي يعد المركز الدولي صرحا يقؼ الوالمستثمريف الخواص، ب لبلستثمار
اتفاقية  إياهالتي تمنحيا  لئلمكانيةعمى نفس قدـ المساواة مع الدولة المضيفة، تظير  األجنبي

ف كاف ال ينتمي بطبيعتو إلى  أماـواشنطف مف مفاوضات الدولة  محكمة تحكيمية دولية وا 
 .(4)القانوف الدولي أشخاص

ا تحكيميا متميزا نظرا وضعت اتفاقية واشنطف نظام (CIRDI)المركز  إنشاءإلى جانب  
القانونية الداخمية الذي يعتبر انفصالو شبو  األنظمةخاصة  األخرىعف األنظمة الستقبللو 

 بإجراءاتالتحكيـ أماـ المركز الدولي، مرورا  إجراءات أعماؿ، بداية مف األخيرةكؿ عف ىذه 
اـ التحكيـ في إطار تالي يتميز نظالحتى تماـ تنفيذ الحكـ التحكيمي، ب التسوية وطرؽ الطعف

واضعييا توفير المناخ المبلئـ لتبادؿ الثقة بيف مف اتفاقية واشنطف باالكتفاء الذاتي سعيا 
تسوية النزاعات، والذي سينعكس إيجابا عمى تدفؽ  دوؿ والمستثمريف األجانب في مجاؿال

كتسب بعدا االستثمارات إلى الدوؿ المستوردة، نظرا ليذا المسعى أصبحت اتفاقية واشنطف ت

                                                
 .3-2مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمار...، طيب،  قبايمي -1

2 - Convention et règlement du CIRDI du 15 avril 2006, op.cit.. 

3 - Voir : listes des Etats contractants et signataires de la convention (du 1er novembre 2013). 

 .3، صسابؽ ...، مرجعالتحكيم في عقود االستثمارطيب،  قبايمي -4
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اعتبرت مف أىـ االتفاقيات التي حظيت بإقباؿ كبير مف الدوؿ المصدرة أو  ذاعالميا حقيقيا ل
 .(1)المستوردة لرؤوس األمواؿ عبر العالـ

شيدت اتفاقية واشنطف اىتماما كبيرا عمى المستوى الدولي مما أثر بشكؿ كبير عمى 
، حيث تميزت المرحمة األولى منو بضعؼ وتيرة العمؿ بسبب (CIRDI)نشاط المركز الدولي 

 إلى (2)ثبلث في السنة إلىقمة عدد النزاعات التي تـ عرضيا عميو حيث تراوحت مف قضية 
 (3)مرحمة جديدة يسودىا نشاط لـ يشيد ليا مثيؿ 8553غاية بداية التسعينات، دخؿ منذ عاـ 

ستثمار، غالبا ما يتـ اختياره مف قبؿ المستثمريف المركز الدولي لتسوية منازعات اال أفنظرا 
الكثير مف  إطارصوصا في العشرية الماضية، كجية قضائية دولية لتسوية المنازعات في خ

في عقود االستثمار المبرمة بيف  أو األمواؿالتشريعات الداخمية لمدوؿ المستوردة لرؤوس 
ىذه الجية  ذلؾ اعتماد تحكيـ إلىؼ ض، (4)لمخواص األجانبالدوؿ المضيفة والمستثمريف 

الخاصة باالستثمار وكذا االتفاقيات الثنائية المتعمقة  األطراؼ عددةتالقضائية الدولية الم
، ىذا يعب ر عف أىمية (CIRDI)بالمجوء إلى بتشجيع وترقية وحماية االستثمارات التي تقضي 

(CIRDI)االتفاقية المنشئة لممركز الدولي 
(5). 

 أفحيث ، 6002حوؿ اتجاه قانوف االستثمار المنشور في  األعضاءاجتمعت الدوؿ 
، لكمية الحقوؽ والعمـو (DRIMAN)مخبر الحقوؽ والعبلقات الدولية لؤلسواؽ والمفاوضات 

سنة  41بعد  (CIRDI)السياسية لتونس لو الشرؼ بتقديـ لمقراء نتائج ىذا االجتماع عمى 
مع المعيد العالمي لمينة المحاماة متضامنا  6084مارس  88/86/81المنظـ في تونس في 

                                                
 .3...، مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمارطيب،  قبايمي -1

2- HARCHANI Ferhat, CIRDI après bilan d’un système, édition PEDONE, Paris, 2011, p3. 

 .4مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمار...، طيب،  قبايمي -3
4- COSSART Jacques, MANDEZ Denise, Le centre international de règlement des différends sur 
l’investissement (CIRDI), Bulletin de l’Association Attac, Paris, Novembre 2009, p2, voir le site : 
http://www.france.attac.org/img/pdf/cirdi.a3.pdf consulté le 25/08/2014 à 23:00.  

 .4...، مرجع سابؽ، صالتحكيم في عقود االستثمارطيب،  قبايمي -5

http://www.france.attac.org/img/pdf/cirdi.a3.pdf%20consulté%20le%2025/08/2014
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(ISPA)جؿ معرفة إذا أمف أىـ أخصائي المادة مف  ا، واليدؼ مف االجتماع الذي ضـ واحد
 .(1)لمنزاعات في مواد االستثمار الداخمي والخارجي قادرا عمى الحؿ األمثؿ (CIRDI)كاف 

بالذكر أف  الجزائر قد صادقت عمى اتفاقية واشنطف، ووجدت في أوؿ قضية  الجدير
6004تحكيـ مقامة ضدىا أماـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار في 

، بتالي يكوف (2)
 سنة. 41قد مر عمى إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 

 يالفرع الثان
 (CIRDI)سوية منازعات االستثمار مميزات تحكيم المركز الدولي لت

تفاقية التي نظمتو أال وىي االموضحة مف خبلؿ  ة مميزاتبعد   (CIRDI)يتميز تحكيـ 
المركز ال يخضع لمقانوف  أوىذا النظاـ  اتفاقية المركز الدولي لمنازعات االستثمار، حيث أف  

يخضع لبلتفاقية التي  األخيرال وجود لتحكيـ وطني، لكف ىذا  أخرىالوطني لمتحكيـ بصفة 
 Gabrielle)ما أقره األستاذ  أي نفس القواعد القانونية التي أعدىا، ىذا، (3)قاـ بصياغتيا

Kaufmann) كما أضاؼ األستاذ أف غياب القوانيف الوطنية راجع لعدـ اختصاص المحاكـ ،
مؽ األمر تالي يتعالالمحمية أو الداخمية بصفة قاضي تحكيـ أو محكـ أو مراقب لمتحكيـ ب

 .(4)بتحكيـ استثمار منعزؿ تماما عف القوانيف والمحاكـ الوطنية

بالفصؿ في المنازعات  (CIRDI)قدـ المركز الدولي بتسوية منازعات االستثمار تلكي ي
أف يكوف يجب التي تنشأ بيف الدولة المضيفة لبلستثمار والمستثمر مف رعايا دولة أخرى، 

                                                
1- HARCHANI Ferhat, CIRDI après bilan d’un système, Op.cit, p3. 

 .5سابؽ، ص ...، مرجعالتحكيم في عقود االستثمارطيب،  قبايمي -2
3 - HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algerien sur l’efficacité 
de l’arbitrage commercial international, thèse pour le doctorat en Droit, faculté de Droit et Sciences 
Politiques, Universite Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 20 juin 2012, p51. 

4- KAUFMAN KOHLER Gabrielle, L’arbitrage d’investissement : entre contrat traité- entre intérêt 

privés et intérêt publique, Texte d’une conférence prononcé le 64 juin6004 au centre libanais 
d’arbitrage à Beyrouth, disponible sur :  
«http://www.lk-k.com/data/document/arbitrage-investissement-entre-contrat-traité-entre-
ineterets-privés-interet-public-i.e.pdf» Consulté le 29/07/2014, 14 :00. 

http://www.lk-k.com/data/document/arbitrage-investissement-entre-contrat-traité-entre-ineterets-privés-interet-public-i.e.pdf
http://www.lk-k.com/data/document/arbitrage-investissement-entre-contrat-traité-entre-ineterets-privés-interet-public-i.e.pdf
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بجنسية دولة متعاقدة أخرى عمى خبلؼ الدولة المتعاقدة  ىذا األخير شخصا طبيعيا، يتمتع
طرؼ في النزاع وأف يكوف تمتعو بتمؾ الجنسية المطموبة في التاريخيف معا، وىما التاريخ 

عمى التحكيـ وكذلؾ تاريخ تسجيؿ طمب فصؿ  النزاع الذي وافؽ فيو األطراؼ عمى طرح
 .(1)النزاع الذي يقدـ إلى السكرتير العاـ

ختصاص لجنة تحكيـ المركز الدولي، يجب أف يتمتع الشخص االعتباري ال يخضع
ف عمى ابجنسية دولة متعاقدة غير طرؼ في النزاع ذلؾ في التاريخ الذي وافؽ فيو الطرف

 .(2)تحكيـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارعمى طرح النزاع 
لمركز الدولي لتسوية المنازعات تعتبر موافقة األطراؼ عمى تسوية نزاعاتيـ في إطار ا

 .(3)المتعمقة باالستثمار شرطا جوىريا النعقاد اختصاص المركز بالنظر في النزاع
8الفقرة  61المادة نصت 

يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات »طف نمف اتفاقية واش (4)
 والتي تتصل اتصاالرعايا دولة متعاقدة أخرى، و ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة 

مباشرا بأحد االستثمارات بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة عمى طرحيا عمى المركز، ومتى أبدى 
 .«طرفا النزاع موافقتيما المشتركة فإنو ال يجوز ألي منيما أن يسحبيما بمفرده

ركز يفيـ مف خبلؿ ىذا النص أف الموافقة المشتركة لمطرفيف عمى إحالة النزاع عمى الم
ف ىذا الحؽ مقيد بعدـ جواز التراجع عف القبوؿ بمجرد  شرط ضروري الختصاصو، وا 

 .(5)صدور الموافقة وتصرؼ الطرؼ الثاني عمى أساسيا

                                                
 )أ( مف اتفاقية واشنطف. 61/6أنظر المادة -1
 .8434ابؽ، ص...، مرجع سنطاق اختصاص المركز الدولي، وطراونالمصمح أحمد  -2
 . 64، صمرجع سابؽ...، التحكيم تحت مظمة المركز الدولي جبلؿ وفاء محمديف،  -3

4-Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats, Op.cit. 

، مذكرة لنيؿ شيادة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار تراضي األطراف عمى التحكيمحسيني يمينة،  -5
،  6088الماجستير في القانوف، فرع قانوف التعاوف الدولي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 .80ص
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أف الرضا يعتبر كقاعدة  (Gabrielle KAUFMANN)أضاؼ في ىذا الصدد األستاذ 
حكيـ المقدمة اتفاؽ كبلسيكي لمتحكيـ التجاري لكوف ىذا األخير يظير في عريضة الت

 .(1)لممركز

تحديد القانوف الواجب التطبيؽ عمى النزاع في المنازعات التي تعرض عمى تحكيـ يعد 
(CIRDI) مف المسائؿ الجوىرية، ذلؾ لما ليذا األمر مف أىمية لمفصؿ في النزاع، في ىذا ،

أماميا بما الصدد أوجبت اتفاقية واشنطف ىيئة تحكيـ المركز الفصؿ في النزاع المطروح 
يتفؽ مع قواعد القانوف المتفؽ عمييما بيف األطراؼ المتنازعة، وفي حالة عدـ وجود اتفاؽ 

 .(2)قانوف الدولة المضيفة لبلستثمار باإلضافة إلى القواعد المناسبة في القانوف الدولي تطبؽ

إف حكـ التحكيـ الصادر عف محكمة التحكيـ الدولية نيائي ال يمكف الطعف فيو 
ستئناؼ إال في الحدود التي قررتيا االتفاقية، كما يعتبر أيضا بأنو حكـ ممـز لؤلطراؼ باال

تالي فإف  الويتـ تنفيذه بقوة القانوف بمجرد صدوره في كؿ الدوؿ المتعاقدة في االتفاقية، ب
مف اتفاقية  11/8لمحكـ حسب المادة  الحائزاتفاقية نيويورؾ تقوـ مباشرة بإجراء التنفيذ 

 .(3)فواشنط

بادئ العدؿ ميجوز لييئة تحكيـ المركز الفصؿ في النزاع المعروض عمييما وفقا ل
في  عمى ذلؾ، فالمحكمة ال يمكف أف تفصؿ األطراؼمف خبلؿ اتفاؽ صريح بيف  نصاؼواإل

 .(4)النزاع وفقا لتمؾ المبادئ مف تمقاء نفسيا

                                                
1- KAUFMANN KAHLER Gabrielle, L’arbitrage d’investissement …, Op.cit, p4. 

 مف اتفاقية واشنطف. 46المادة  راجع -2
3- KAUFMANN KOHLER Gabrielle, L’arbitrage d’investissement…,  Op.cit, p84. 

 مف اتفاقية واشنطف. 46/1المادة  راجع -4
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 المطمب الثاني
 (CIRDI)بالنظر إلى أصحاب الحق في المجوء إلى تحكيم التخصص

مف اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار عمى وجود  61أكدت المادة 
شرطيف بشأف األشخاص أطراؼ المنازعة التي تعرض لمتحكيـ أماـ المركز المستثمر 

التحكيمية المتعمقة  الدولة والمؤسسات التابعة ليا في المنازعة )فرع أول(،األجنبي 
 )فرع ثان(.باالستثمار 

 الفرع األول
 المستثمر األجنبي

يجب أف يكوف أحد األطراؼ مستثمرا أجنبيا حيث يستوي في ذلؾ أف يكوف شخصا 
 .)ثانيا(أو شخصا معنويا)أوال( طبيعيا 

 لشخص الطبيعيا -أوال

يمكف لمشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى الدوؿ المتعاقدة أف يطمب التحكيـ 
، ولكف مف الضروري توفر شرط الجنسية في أما المركز الدولة المضيفة لبلستثمار مع

، ظير فيو األطراؼ رغبتيـ في عرض النزاع عمى المركزالتاريخ الذي يُ -8 :تاريخيف معا
ويجب أف تتوفر  .(1)و الطمب بمعرفة السكرتير العاـ لممركزوفي التاريخ الذي يسجؿ في -6

 مع العمـ أف   ،المتعاقدة وذلؾ في كبل التاريخيف معالمشخص الطبيعي جنسية إحدى الدوؿ 
كما توافر الجنسية في أحدىما فقط ليس كافيا الختصاص محكمة المركز لمفصؿ في النزاع، 

                                                
 مف اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار. 61/6نظر المادة أ -1
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شخصا طبيعيا أف يذكر صراحة عند تقديمو طمب أن و يتعيف عمى المستثمر األجنبي إذا كاف 
 .(1)التحكيـ أماـ المركز أنو ال يتمتع بجنسية الدولة المضيفة لبلستثمار الطرؼ في النزاع

الجدير بالذكر أف  عدـ الخضوع لمقواعد السابقة مف شأنو أف يدفع السكرتير العاـ 
شخص الطبيعي مف استخداـ رفض تسجيؿ طمب التحكيـ، فشرط الجنسية يمنع ال إلى لممركز

 ف يقـو عمى سبيؿأك (CIRDI)ؿ لمحصوؿ عمى فرصة لعرض النزاع عمى تحكيـ المركز يح
 .(2)المثاؿ بتغيير جنسيتو لكي يكوف النزاع داخؿ في اختصاص المركز

ر شؾ في حؽ يإذا كاف المستثمر يتمتع بجنسية دولتيف متعاقدتيف في االتفاقية، فبل يث
المستثمر في مباشرة اإلجراءات التحكيمية أماـ المركز، لكف المشكمة تثور إذا كاف الشخص 
الطبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة وفي نفس الوقت يتمتع بجنسية دولة أخرى غير 

 متعاقدة. 

اختصاص ىينة تحكيـ النعقاد أن و يكفي  عمىاألعماؿ التحضيرية لبلتفاقية تدؿ 
ز أف يتمتع الشخص بجنسية أي دولة متعاقدة، حتى ولو ثبت لو جنسية دولة أخرى المرك

 .(3)غير متعاقدة

توصؿ بعض الفقياء إلى القوؿ أف  اتفاقية واشنطف لـ تمنع األشخاص التي تممؾ 
األشخاص التي تممؾ جنسية دولة متعاقدة طرفا في االتفاقية مف و جنسية دولة غير متعاقدة 

فالدوؿ التي تتمتع بجنسية دولة غير متعاقدة تممؾ  ،المركز لتسوية النزاع تقديـ بطمب لدى
حماية دبموماسية التي تعد بمثابة حؽ خصوصي تنفرد بو، لكف اتفاقية واشنطف وضعت 

يكفي النعقاد اختصاص »عمى أن و:  61/6، حيث نصت في المادة (4)جوابا بالتساؤؿ المثار
                                                

 وما بعدىا. 64، صمرجع سابؽ...، مستثمر األجنبي التحكيم بين الجبلؿ وفاء محمديف،  -1
 .65المرجع نفسو، ص -2
 .63...، مرجع سابؽ، صالتحكيم كضمان لالستثماروالي نادية،  -3
 .10...، مرجع سابؽ، صالتحكيم بين المستثمر األجنبي جبلؿ وفاء محمديف،  -4
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أخرى غير  دولة لة متعاقدة حتى ولو ثبت لو جنسيةالمركز أن يتمتع الشخص بجنسية دو 
 .(1)«متعاقدة

أم ا بالنسبة لؤلشخاص الطبيعييف عديمي الجنسية، فبل يجوز ليـ االشتراؾ في 
 إجراءات التحكيـ أماـ المركز لعدـ تمتعيـ بجنسية أية دولة متعاقدة.

أخرى لفترة وجد إشكاؿ حوؿ ضرورة استمرارية تمتع الشخص الطبيعي بجنسية دولة 
معينة أو عدـ استمرارية ذلؾ في المرحمة الممتدة مف تراضي األطراؼ عمى المجوء إلى 
المركز إلى غاية قيد الطمب لدى السكرتير العاـ لممركز، لئلجابة عف ىذا اإلشكاؿ أخذ 

دولة التي ينتمي توفر الشخص الطبيعي عمى جنسية ال بعض الفقو إلى ضرورة استمرارية
 Champion Trading Company and others) واألمثمة عديدة في ىذا الشأف:، (2)إلييا

V.EGYPT) 
(3). 

عمى  ىذا المثاؿ يخص عدـ قدرة الشخص الذي يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة
األمريكية  (C.T.C)حيث ثار نزاع بيف شركة مقاضاة الدولة المتعاقدة أو المضيفة لبلستثمار، 

إلى المركز الدولي لمفصؿ في النزاع بتاريخ  (C.T.C)لجأت  ، حيثوالحكومة المصرية
أبرمت التي  8546باالتفاقية الثنائية المبرمة عاـ الشركة األمريكية لقد تمسكت ، و4/4/6006

التي تعتبر دولة جنسية الشركة وجميورية مصر العربية التي  الواليات المتحدة األمريكيةبيف 
إدعاءات  (C.T.C) ، وقدـ مساىموا بادؿ لمواطني دولتيفموضوعيا الحماية والتشجيع المت

تجارة القطف، ذلؾ بعدـ خضوع الحكومة بلكونيـ مساىميف في شركة مصرية تخص 
الواليات المتحدة األمريكية وجميورية التي أبرمت بيف  نائيةالمصرية ألحكاـ االتفاقية الث

                                                
1-Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 

ressortissants d’autres Etats, Op.cit. 
تسوية المنازعات الدولية االقتصادية، دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية طو أحمد عمي قاسـ،  -2

 .133، ص6004دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية،  منازعات االستثمار،
3 - Champion trading compagny ameritrade internationale inc.c.egypt (2006) affaire N°ARB/02/9 
(CIRDI), sentence du 27 octobre 2006, in : investistment claims http://www.investmentclaims.com 
consulté le 04/09/20014, 00 :00. 

http://www.investmentclaims.com/
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في إجراءات تتعمؽ بصناعة القطف التي أدت إلى حيث ساىمت ىذه األخيرة  ،مصر العربية
وعند إعبلـ السكرتير العاـ لمحكومة   ،بمجموع المستثمريفكبيرة مست خسائر مادية 

، اعتمدت في ذلؾ (1)المصرية ردت بالرفض عمى المجوء إلى المركز لكونو غير مختص
 عمى األسس التالية: 

المدعوف يمتمكوف الجنسية األمريكية إال  أن يـ يتمتعوف بالجنسية  أف  بالرغـ مف  -
مف االتفاقية التي تمنع الشخص الطبيعي الذي  61المصرية التي مازالت قائمة طبقا لممادة 

أو استخداـ التحكيـ كوسيمة  ،يتمتع بجنسية الدولة المضيفة لبلستثمار برفع دعوى ضد دولتو
لييا، بالتالي ال يمكف لؤلشخاص الطبيعييف المالكيف لجنسية في وجو الدولة التي ينتمي إ

وا إلى المركز لمفصؿ في النزاع الناشئ بينيـ وبيف دولة جنسيتيـ لتسوية أمصرية أف يمج
 النزاع.

ف كاف موقعيا  - إال  أن يا ال  الواليات المتحدة األمريكيةإف  الشركة المدعية حتى وا 
تع الشخص يتمحتى فاقية الثنائية التي كانت تشترط تممؾ الجنسية األمريكية طبقا لبلت

التي جنسية البنفس أف يتمتعوا األشخاص المسيريف  يجب عمىاالعتباري بجنسية معينة، 
طريف عمى الشخص الطبيعي ذو يبما أف  األشخاص المسالشخص االعتباري، يتمتع بيا 

جنسية مزدوجة أمريكية ومصرية، ال يمكف القوؿ أف  الشخص الطبيعي أمريكي، بؿ ىو 
 .(2)مزدوجةشخص ذو جنسية 

عمى عدـ السماح بعرض النزاع  3/6بما أف  االتفاقية الثنائية نصت في المادة  -
ارض مع ما قاـ بو ىذا يتعولي إذا عرض مف قبؿ عمى القضاء الوطني، عمى المركز الد

 لممركز الدولي لتسوية النزاع. اأطراؼ اإلدعاء الذيف قدموا طمب

أجابت محكمة التحكيـ عمى ىذه اإلدعاءات مف خبلؿ تقسيـ الطمب إلى قسميف: قسـ 
بالنسبة لؤلشخاص اص باألشخاص االعتبارية، فقسـ خو خاص باألشخاص الطبيعية، 

                                                
 .135مرجع سابؽ، ص تسوية المنازعات الدولية....،طو أحمد عمى قاسـ،  -1
 .140المرجع نفسو، ص -2
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كونيـ يتمتعوف بالجنسية المصرية رغـ أف ل الطبيعييف دفعت المحكمة بعدـ االختصاص
المدعيف قدموا إدعاء بتخمي الحكومة المصرية عف الجنسية المصرية ليـ دوف أف يقدموا 

ليذا السبب أقرت المحكمة باستمرارية الجنسية المصرية ورفضت  ،الوثائؽ التي تعد كدليؿ
نطف ال يمكف لممساىميف مف اتفاقية واش 61إدعاءات المساىميف، فطبقا ألحكاـ المادة 

 مقاضاة دولة يحمموف جنسيتيا.
اتفاقية واشنطف أو االتفاقية الثنائية أف  المحكمة ب قررتأم ا الشخص االعتباري فقد 

أماـ المركز مشخص االعتباري أف يعرض النزاع ل بعد تحميميا مف قبؿ المحكمة أنو يمكف
ف ال تمنع الشخص االعتباري مف يالطبيعيالجنسية المزدوجة التي يحمميا األشخاص ألف  

القسـ الخاص بالشخص في قضت المحكمة باختصاصيا  وبذلؾتقديـ الطمب لممركز، 
 .(1)االعتباري

 لشخص االعتباريا -ثانيا

ع الشخص االعتباري بجنسية أكدت اتفاقية واشنطف في نصوصيا عمى ضرورة تمت  
ذه الدولة يجب أف ال تكوف نفس الدولة التي وى (2)دولة متعاقدة أي طرؼ في اتفاقية واشنطف

ن و مف الضروري تمتع الشخص االعتباري بالجنسية في أىي طرؼ في الخبلؼ الناشئ، كما 
تاريخ موافقة األطراؼ عمى المجوء إلى التحكيـ تحت مظمة المركز، وال يؤثر في انعقاد 

مس في اختصاص االختصاص أي تغيير ال حؽ في جنسية ىذا الشخص االعتباري أف ي
المركز. وبالنسبة لمشخص االعتباري قد يحمؿ صفة شركة عادية أو مخصصة طبقا لقوانيف 

                                                
 .140...، صتسوية المنازعات الدوليةطو أحمد عمى قاسـ،   -1

2 - HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algerien sur 
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, op.cit, p52. 



 

 

63 
 

فعمى سبيؿ المثاؿ قضية  (1)فة الستثمارىايدولة معينة، ونشأ خبلؼ بينيا وبيف الدولة المض
(2)(Société Générale de Surveillance V. Pakistan). 

يمكف أف يحتوي الشخص االعتباري عمى مؤسسات تحمؿ وصؼ اتحاد مالي  
فالشركة السويسرية اعترضت عمى اإلجراءات التي قامت بيا حكومة باكستاف، فيي تعتبر 

لقواعد االتفاقية الثنائية رغـ أف  المحكمة وافقت ولـ تعترض عمى اإلجراءات التي قامت  اخرق
 06/03/6001المحكمة عندما أصدرت قرارىا في تاريخ بيا الحكومة الباكستانية، لكف 

بيا الشركة  تقـوقضت بعدـ اختصاصيا بالفصؿ في النزاع ألف  صفة المشاريع التي 
السويسرية ال تتطابؽ مع االشتراطات الخاصة بعقد االستثمار، كما أف  االتفاقية الثنائية 

يا ما يستوجب عرض النزاع في المبرمة بيف باكستاف وسويسرا لـ تتضمف صراحة في أحكام
تقضي عمى ضرورة تمتع الشخص المعنوي  61/6، فالمادة (3)حالة نشوئو بيف المتخاصميف

بجنسية إحدى الدوؿ األطراؼ في االتفاقية غير تمؾ الدولة التي تعتبر طرؼ في النزاع، ذلؾ 
 .(4)في تاريخ قبوؿ األطراؼ المجوء إلى المركز

حديد جنسية األشخاص االعتبارييف الشائعة في القانوف مف أىـ األسس المعتمدة لت
التجاري الدولي ىو موقع التأسيس، لذلؾ إذا أنشأت شركة طبقا لقوانيف الدولة المضيفة 
لبلستثمار ستممؾ جنسية ىذه الدولة، ونتيجة لذلؾ فإف  الشرط الخاص بضرورة أف يكوف 

جنسية الدولة الخصـ في النزاع،  الشخص االعتباري متمتعا بجنسية دولة أخرى تختمؼ عف
ال يقتضي توافره في األوضاع التي تتطمب فييا الدولة المضيفة لبلستثمار إبراـ المشروعات 

                                                
 .18...، مرجع سابؽ، صالتحكيم بين المستثمر األجنبيجبلؿ وفاء محمديف،  -1

2 - SGS : Societe Generale de Surveillance S.A.C republiqueIslamique du Pakistan, affaire N° 
ARB/01/13, Decision du 06 aout 2003, sur les objections à la competence, in : investment claims : 

http://www.investmentclaims.com consulté le 24/08/2014, 13 :45.  

 .142-141....، ص تسوية المنازعات الدوليةطو أحمد عمى قاسـ،  -3
، رسالة لنيؿ درجة دكتوراه دولة في القانوف، الحماية القانونية لالستثمارات األجنبية في الجزائرعيبوط محمد وعمي،  -4

 .113، ص6002وزو، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي 

http://www.investmentclaims.com/
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مع المستثمر بموجب القوانيف الوطنية والسبب في ذلؾ ىو أف  الدوؿ المضيفة لبلستثمار 
بإخضاعيا  ،المستثمرة وبصفة خاصة الدوؿ النامية تميؿ إلى اإلشراؼ عمى الشركة األجنبية

تحمؿ التي موائح اإلدارية، ينتج عف ذلؾ مجموعة كبيرة مف االستثمارات المقوانيف الوطنية و ل
ال تدخؿ يمكف أ الطرؼ في النزاع،وصؼ المشروعات المشتركة والتي تؤسس داخؿ الدوؿ 

 .(1)ؿعف األص ئيةاستثنا حالة المركز إال  إذا وجد معيار آخر لمجنسية أوفي اختصاص 
تقضي بأف  أي  شخص اعتباري لو جنسية  61/6فالمادة االتفاقية طبقا لنصوص 

الدولة المتعاقدة في االتفاقية في تاريخ نشأة النزاع، فبالرغـ مف ذلؾ يمكف أف يمتمؾ جنسية 
دولة أخرى وىي أيضا دولة متعاقدة، عمى أساس فكرة الرقابة األجنبية نظرا لعدـ تعييف 

بتطبيؽ معيار معيف  مجبرةليذا فإف  محكمة المركز غير  ،لمعيار جنسية األشخاصاالتفاقية 
دوف آخر، كما يمكف لمحكمة المركز أف تستبعد تطبيؽ معيار مكاف التأسيس لمعرفة جنسية 

بإمكاف محكمة المركز تحديد مدى اختصاص المركز لمفصؿ في النزاع، ومف  لكفالشركات، 
الشركة غالبا ما تستخدـ معيار الرقابة مثبل أو معيار رأس  بيف األطراؼ المتنازعة نجد

األفضؿ لؤلطراؼ إزالة لكؿ لبس، ذلؾ بإبراز جنسية الشخص االعتباري لكف مف الماؿ، 
بالتفاىـ عمى  تعمؽبصفة صريحة في عقد االستثمار المبـر بيف الطرفيف أو في اتفاؽ الحؽ ي

 .(2)المجوء إلى التحكيـ

كف أف يكوف الشخص االعتباري يتمتع بجنسية دولة ونشأ طبقا ومف أمثمة ذلؾ: يم
ويضغطوف عمى  ةلقوانينيا، والسبب ىو أف  األشخاص الذيف يحوزوف عمى األسيـ بصفة كمي

فيـ بذلؾ أشخاص منتموف  ،المتخذة مف قبميـ اتالشخص االعتباري فيما يتعمؽ بالقرار 
ي تتحكـ فييا أشخاص ة االعتبارية التلمدولة المضيفة، فبذلؾ ىؿ يمكف لؤلشخاص األجنبي
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، في ىذا الشأف نجد قضية: (1)المسيريف فييا دـ دعواىا عمى جنسية بموطنية أف تقي
(Société Générale de Surveillance V. Pakistan) . 

التي تعتبر شركة تجارية تممؾ الجنسية السويسرية في الخبلؼ ( (S.G.Sلجأت شركة 
ة باكستاف إلى استخداـ محاكـ المركز الدولي مف اجؿ تسوية الناشئ بينيا وبيف حكوم

، ولقد اعتمدت الشركة السويسرية االتفاقية الثنائية المنعقدة بيف باالستثمارالخبلفات المتعمقة 
سويسرا )دولة جنسية الشركة( وجميورية باكستاف، حيث تتمثؿ وقائع القضية في نشوب 

فيما يخص استخداـ ىذه الشركة لعمميات منح ( (S.G.S  خبلفات بيف حكومة باكستاف وشركة
مرحمة أولية لمشحف التي تعتبر المزايا والمساعدات الجمركية في البضائع المستوردة والفحص 

إال  أف  ىذه  ،تستخدمو الشركة السويسرية لفائدة الحكومة الباكستانية التي كانتوالتصدير 
اس لبعض القواعد المدرجة في االتفاقية األخيرة استخدمت أساليب قد تؤدي إلى المس

إلى تقديـ النزاع لمسكرتير العاـ ( (S.G.Sليذا لجأت شركة  ،المنعقدة بيف سويسرا وباكستاف
لممركز الدولي بسبب رفضيا عرض النزاع عمى القضاء الوطني الباكستاني، بالمقابؿ 

النزاع ألن و يحمؿ  الحظت حكومة باكستاف أف  القضاء الوطني ىو الحؿ األنجع لتسوية
بيف الحكومة الباكستانية والشركة السويسرية  ئوضع طابع اتفاقي يخص مواد العقد الناش

 .(2)وليس لديو أي رابطة باتفاقية دولية

 الفرع الثاني
التابعة ليا كطرف في المنازعة التحكيمية المتعمقة والوكاالت والمؤسسات  الدولة

 باالستثمار

وجود الدولة كطرؼ في  أىـ خصوصيات التحكيـ في منازعات عقود االستثمار مف
 .التابعة ليا كطرؼ فييا )ثانيا(والوكاالت ىذه المنازعة )أوال(، ووجود المؤسسات 
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 الدولة-أوال

و يشترط أيضا مف جانب أف إلى جانب اشتراط أف يكوف أحد األطراؼ مستثمرا فإن   
 .(1)والتي تعد الطرؼ المستقبؿ لبلستثمار خر دولة مضيفةيكوف الطرؼ اآل

تعد االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراؼ، والتي تعتبر فييا الدولة طرفا أساسيا في 
بالتالي حتى يكوف المركز مختصا ال بد أف تكوف الدولة ، (2)أي منازعة خاصة باالستثمار

طرفا في االتفاقية. أم ا الدولة الغير المتعاقدة )أي غير طرؼ في االتفاقية( ال يجوز ليا أف 
تصبح طرفا في إجراءات  التحكيـ تحت إشراؼ المركز، ليذا السبب نشب خبلؼ فقيي 

أو  مؤقتةبلت التي يقدميا  المركز بصفة حوؿ إمكانية الدوؿ غير المتعاقدة استعماؿ تسيي
عارضة، إال  أن و تـ االستقرار عمى إمكانية منح الدوؿ غير المتعاقدة ىذه الرخصة دوف 

 .(3)إعطائيا الحؽ في الوقوؼ كطرؼ في تحكيـ المركز
في  اأما فيما يخص التاريخ الذي يتعيف االعتداد بو لكي تعتبر الدولة طرفا متعاقد

منيا عمى دخوليا دور النفاذ لكؿ دولة تقوـ بإيداع وثيقة  24قد نصت المادة ف ،االتفاقية
يوما مف اإليداع، في حيف اقترح البعض أف يكوف  (10)تصديقيا وقبوليا لممعاىدة بعد 

سكرتير العاـ لمطمب التحكيـ  منحالتاريخ المقرر العتبار الدولة طرفا في االتفاقية، ىو وقت 
التفاقية عند تقديـ إلى ااألفضؿ أف تكوف قد اتخذت خطوات االنضماـ لممركز، غير أن و مف 

 .(4)طمب التحكيـ إلى المركز لبلستفادة مف خدماتو
 التابعة لمدولةوالوكاالت  مؤسساتال-ثانيا

ال يقتصر اختصاص المركز عمى الدوؿ المتعاقدة بؿ يمتد كذلؾ إلى المؤسسات 
المؤسسات ال يقتصر عمى المحميات والبمديات الموجودة في والوكاالت التابعة ليا، وتعريؼ 
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لكنو  (2)، أي مؤسسة تابعة لفرع سياسي لمحكومة طرؼ في النزاع(1)بعض دوؿ االتحادية
يتسع ليشمؿ أيضا المؤسسات التي تتمتع ببعض االستقبلؿ عف الدولة في أدائيا 

 .(3)ألعماليا
سمحت االتفاقية لدوؿ األعضاء أف تقوـ بإعبلـ المركز بقائمة األجيزة التابعة ليا 
وتحديد الييئات التي يمكنيا أف تمجأ إلى المركز وتكوف عضوا في تحكيـ المركز، حيث 
عندما تكوف الييئات العامة الممثمة لمدولة طرفا في عقد االستثمار ليست الحكومة ذاتيا. 

تفاقية التي تقتضي بأف رضا المؤسسة أو الييئة التابعة لمدولة االمف  61/1فمقد أقرت المادة 
افقة الدولة التابعة ليا إال  إذا و المتعاقدة لبلختصاص، أي قبوؿ اختصاص المركز يتطمب م

 .(4)موافقتيا السابقة غير مطموبة ف  أقامت ىذه الدولة بإخطار المركز ب

دولة المتعاقدة بتعييف المؤسسات أو الييئات طبقا ليذه المادة فإن و يجب أف تقـو ال
التابعة ليا لدى المركز حتى يشمميا االختصاص ىذا التعييف وجب أف يكوف بطريقة رسمية 

تكوف المؤسسة أو الييئة التابعة ليا طرفا في النزاع في  ي أفعف طريؽ الدولة المتعاقدة أ
ار المركز بذلؾ قبؿ طمب نفس الوقت، حيث يمكف التعييف في أي وقت طالما تـ إخط

 .(5)التحكيـ

أم ا موافقة الدولة  المتعاقدة عمى إخضاع الييئة أو المؤسسة التابعة ليا الختصاص 
صور عديدة إم ا في صورة بند موجود في االتفاؽ مع الدولة المتعاقدة أو في شكؿ لو المركز 

افقة تحت رقابة المركز، وثيقة تتضمف الرضا إلى المجوء إلى المركز، وتكوف صحة ىذه المو 
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ضؼ إلى ذلؾ أن و لمدولة  ،ألن يا تتعمؽ باختصاص محكمة المركز بالفصؿ في الخبلؼ
، المتعاقدة سحب موافقتيا عمى خضوع  المؤسسة التابعة الختصاص المركز في أي وقت

غير موافقة الدولة ما ىي إال  تصرؼ باإلرادة المنفردة الصادر عف الدولة المتعاقدة ذلؾ أف  
أف  ىذه الموافقة تصبح ممزمة ال يجوز سحبيا إال إذا كاف الطرؼ اآلخر في اتفاؽ االستثمار 

و أثناء فكرة حياة االستثمار قد تحدث . تجدر اإلشارة أن  (1)تصرؼ عمى أساس وجودىا
تغيرات سواء كانت سياسة أو إدارية والتي يمكف أف تتضمف تصفية الييئة أو الجية اإلدارية 

 في شرط التحكيـ.الطرؼ 

 فما مدى التزاـ ىذه الييئات بالموافقة السابقة عمى تحكيـ المركز؟ -

كتابة شرط تحكيـ يفضؿ بياف ىذه المسألة صراحة عند  شكاؿ فإن ولتفادي ىذا اإل
الدولة المتعاقدة ستتعيد عمى اتخاذ جميع  عمى أف   النصوأحيانا يتـ ىذا عف طريؽ المركز، 
أف تكوف بىبل  آاالستثمار و اتفاؽ طرفا في  ستصبحلتعييف الييئة التي  الضرورية الخطوات

 .(2)طرفا في النزاع وفقا التفاقية واشنطف
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 المبحث الثاني
 إدارة التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتدوية منازرات رقود االدتثمار

نظمت اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار األحكاـ الناظمة لمتحكيـ  
الذي يختص بو المركز، سنتطرؽ إلى شروط اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات 

ثـ إجراءات المجوء إلى التحكيـ أماـ المركز الدولي لتسوية منازعات  )مطمب أول(،االستثمار 
 )مطمب ثان(.االستثمار 

 المطمب األول
 شروط اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار

وضعت اتفاقية واشنطف المنشأة لممركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ثبلثة شروط 
النعقاد اختصاص المركز انعقادا صحيحا حيث تتمثؿ في: أف يكوف طرفي العبلقة دولة 

ضؼ إلى ذلؾ  )فرع ثان(اشتراط أف يكوف النزاع قانوني متعمؽ باالستثمار  )فرع أول(متعاقدة 
 )فرع رابع(.وقبوؿ التحكيـ بدوف اتفاؽ  ،)فرع ثالث(تراضي األطراؼ 

 الفرع األول
 أن تكون دولة متعاقدة

إذا  ال يمكف أف ينعقد اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات عقود االستثمار إال  
الطرؼ الثاني رعية  وفػػويك ،فػكاف أحد أطراؼ النزاع دولة صادقت عمى اتفاقية واشنط

 .(1)لدولة أخرى مصادقة ىي األخرى عمى االتفاقية
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 الفرع الثاني

 أن يكون النزاع قانوني متعمق باالستثمار

عمى عرؼ النزاع مف طرؼ محكمة العدؿ الدولية بأنو: "كؿ خبلؼ عمى مسألة قانونية أو 
، إذف النزاع 1واقعة، أي أنو تناقض ما بيف المواقؼ القانونية أو مصالح الفرقاء المتنازعيف"

ىو خبلؼ حوؿ مصمحة أو التزاـ بيف الطرفيف، يتمثؿ اليدؼ مف اشتراط اتفاقية واشنطف أف 
يكوف النزاع قانوني ضرورة فصميا عف  المنازعة السياسية، بالتالي يخرج مف نطاؽ التحكيـ 

ثـ العبلقة بيف  ماـ المركز ذات الطبيعة غير القانونية، لذا نبيف معنى النزاع القانوني )أوال(أ
 النزاع واالستثمار )ثانيا(.

 النزاع القانوني-أوال
يعرؼ جانب مف الفقو المنازعات القانونية بأنيا: المنازعات التي تتعمؽ بوجود أو 

القاعدة القانونية واجبة التطبيؽ، ومف ثـ مدى أو كيفية احتراـ حؽ ما عف طريؽ تحديد 
تتميز المنازعات القانونية بانطبلقيا أساسا مف االعتبارات القانونية المحضة، كنزاع عمى 

 .(2)تفسير غامض في عقد االستثمار
ؿ دمف النظاـ األساسي لمحكمة الع 21أما عمى الصعيد الدولي، نجد المادة 

و يمكف االعتماد عمى التعريؼ أن   ف المسألة القانونية، إال  د مو ( لـ تحدد المقص(C.I.Jالدولية
السمبي المقدـ مف طرؼ ىذه المحكمة، والذي مفاده أف: المسألة القانونية ىي التي ال تعتبر 

سياسية، وبالرغـ مف أف أية مسألة قانونية يمكف أف تتعمؽ بوقائع ذات طبيعة سياسية مسألة 
الميـ ، الجانب السياسي في المسألة المطموب اإلفتاء فييا فإف  المحكمة ال تعمؽ كثيرا عمى
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ىو أف يكوف الموضوع محؿ طمب اإلفتاء ىو مف المسائؿ القانونية الخاضعة لمبدأ 
 .(1)االختصاص

مف اتفاقية واشنطف عمى اشتراط وجود نزاع ذو طابع قانوني حيث  61/8قضت المادة 
تمؾ االدعاءات المتعارضة التي تؤسس عمى أف المقصود بذلؾ، ( P.REUTER)يرى األستاذ

الطبيعة  أسباب قانونية، ويترتب عف ذلؾ أنو يستبعد مف اختصاص المركز النزاعات ذات
السياسية أو التي تتعمؽ باختبلؼ المصالح بيف الطرفيف، كما أنو لـ ينشأ المركز لتسويتيا وال 

 تؤجؿ ضمف أىدافيا.

التقرير الممحؽ  أف   النزاع القانوني"، إال  تفاقية واشنطف عمى تعريؼ "لـ تشمؿ ا
 منو: 62باالتفاقية يتضمف عدة عناصر، داللة العبارة حيث جاء في الفقرة 

« Soit l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation juridique. 
Soit la nature ou l’étendue des réparations dues pour rupture d’une obligation 

juridique »(2). 

ىو النزاع القانوني المتعمؽ ( CIRDI)يتضح أف النزاع الذي يدخؿ ضمف اختصاص 
عمى االعتداء عمى التزاـ  في وجود حؽ أو التزاـ أو تحديد مداه، أو تحديد النتائج المترتبة

قانوني، ومدى الترضية المستحقة عف ذلؾ، كما تدخؿ المنازعات المتعمقة بتحديد المراكز 
الفعمية في اختصاص المركز، وذلؾ إلى المدى الذي يتضمنو تحديدىا مف مضموف 

 .(3)قانوني
أوت  10ورد تعريؼ الخبلؼ القانوني في حكـ محكمة العدؿ الدائمة الصادر بتاريخ 

 بالشكؿ التالي: (Mavrommatis)بشأف قضية  8564
«Un différend est un désaccords sur un point de droit ou de fait, une 

contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêt entre deux 

personnes ». 
                                                

 .81سابؽ، ص مرجع، ...التحكيم في عقد االستثمارات بين الدول قبايمي طيب،  -1
 .82المرجع نفسو، ص -2

 .861ص، مرجع سابؽ....، التحكيم كوسيمة نقض المنازعاتأحمد عبد الحميد عشوش،  -3
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بالقانوف أو الواقع أو أي  يعرؼ الخبلؼ عمى أنو عدـ االتفاؽ حوؿ مسألة تتعمؽ
 بيف شخصيف. ةاختبلؼ في وجيتي النظر القانونية أو مصمحي

مسألة تتعمؽ زاع القانوني" وقد أوردت عبارة "النأت محكمة العدؿ الدولية بمفيـو "لـ ت
 بالقانوف" دوف إعطاء معايير تميزىما عف المسائؿ السياسية".

ألوؿ عمى المعيار الموضوعي مبدؤه ذكر الفقو اتجاىيف في ىذا الصدد: يعتمد ا
اعتبار المنازعات التي "ال تسمح بطبيعتيا أف تعرض عمى التحكيـ" منازعات سياسية وأخرى 

 قانونية.
ويعتمد الثاني المعيار الشخصي مبدؤه االعتماد عمى إرادة األطراؼ، فإف أرادوا 

ذا أرادوا استبعاده فإ  .ف النزاع سياسيتطبيؽ القانوف عمى النزاع فيو قانوني وا 
 العالقة بين النزاع واالستثمار -ثانيا

النعقاد اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات عقود االستثمار لمنظر في 
مف  61/8الخبلفات البد أف تكوف ليذه األخيرة رابطة قوية باالستثمار، طبقا لنص المادة 

قانونيا، لكف البد أيضا أف يكوف ناشئ اتفاقية واشنطف، وعميو ال يكفي فقط أف يكوف النزاع 
بصفة مباشرة عف استثمار، إذا كانت صفة النزاع غير قانونية أو قانونية لكنيا ال تتعمؽ 

 .(1)عاد اختصاص المركز بالبت في النزاعببطريقة مباشرة باستثمار، فذلؾ يؤدي إلى است
االتفاقية يخمؽ صعوبات مف  61/8فاتصاؿ النزاع باالستثمار شرط أشارت إليو المادة 

عممية، ذلؾ يرجع إلى عدـ إشارة اتفاقية واشنطف إلى مفيـو مصطمح "استثمار" مما ترؾ 
 .(2)استطاع المركز النظر فييا ذيالمجاؿ واسعا في أشكاؿ االستثمارات ال

                                                
عة عام منازعات االستثمارات األجنبية عمى ضوء اتفاقية واشنطن الموقالنظام القانوني لتسوية حسيف أحمد الجندي،  -1

 .20، ص6001دار النيضة العربية، القاىرة،  ،0099
المجمة المصرية لمقانوف  ،دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمارات األجنبيةإبراىيـ شحاتة،  -2

 .4، ص8541، مصر، 48الدولي، عدد 
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عمى أساس ذلؾ فضرورة وجود عبلقة مباشرة بيف النزاع واالستثمار قد يقؼ عائقا في 
االختصاص لممركز لكف عند عدـ وجود معيار فاصؿ بيف الرابطة الوثيقة بشكؿ وجو انعقاد 

 مباشر والعبلقة غير المباشرة بيف النزاع واالستثمار.
فالقاعدة العامة ىو توافر رابطة كافية بيف النزاع واالستثمار النعقاد االختصاص 

 ع.لممركز الدولي لمبت في النزا
استثمار عدة قضايا وكانت محبل لمحكـ الصادر  لقد أثار شرط وجود نزاع ناشئ عف
 مع حكومة مصر العربية. (1)(S.P.Pعف محكمة المركز ومف بينيا نزاع شركة )

ترجع وقائع ىذه القضية إلى عقد اتفاؽ استثمار بيف شركة ممتمكات جنوب الباسيفيؾ 
(S.P.Pوتعتبر شركة تابعة ليونج كونغ )،  بيف الدولة المصرية وىيئة السياحة المصرية مف

مات الجيزة استنادا إلى نصوص االتفاؽ، اأجؿ انجاز مجمعات سياحية في منطقة أىر 
 .(2)المشروع إلنجازالتزمت الدولة المصرية بتجييز األرض البلزمة 

كة إلى أف األطراؼ اتفقوا عمى إنشاء الشركة المشتر  توصمنافي تقييمنا ليذا النزاع 
( في منطقة األىراـ و منطقة رأس الحكمة، عمى أف تساىـ الشركة E.T.D.Cلتطوير السياحة )

مف المشروع، أما الجية المصرية فتتمثؿ مساىمتيا بإسناد حؽ االنتفاع لمشركة %20نسبة 
المشتركة عمى األرض التي سينجز فييا المشروع، إال أف الشركة المشتركة تصرفت في حؽ 

فيي لجأت إلى عممية بيع وتوزيع  ،( لآلخريفE.G.O.T.Hالمسند إلييا، مف طرؼ )االنتفاع 
باستخداـ و  ،(3)بعض األراضي التي تشكؿ الحصة العينية لمحكومة المصرية في المشروع

بالمقابؿ ستقوـ بتخصيص حصة مف األمواؿ التي تتحصؿ ، بلـزالحجة لتوفير التمويؿ 
ولكف بالتدقيؽ  ،ذلؾ مقابؿ مساىمتيا في رأس ماؿ المشروععمييا بعد القياـ بعمميات البيع و 

                                                
1- Southern pacific proproties (Middle east) (SPP) arab republique of egypt ARB/84/3 international 
legal materials (vol.32), 1993 sur la competence en ligne : investment claims 
 http://www.investmentclaims.com consulté le 30/08/2014 à 11 :45.  

 .644، .... مرجع سابؽ، صتسوية المنازعات الدولية طو أحمد عمى قاسـ، -2
 .24مرجع سابؽ، ص،.... النظام القانوني في تسوية المنازعاتحسيف أحمد الجندي،  -3

http://www.investmentclaims.com/
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جؿ دت النسبة الكبيرة مف أعمى ىذا األخير نتوصؿ إلى أف الحكومة المصرية ىي التي تكب  
وع كاف باستخداـ البيع ت بالتزاميا فتمويؿ المشر وعميو الشركة األجنبية أخم   ،تمويؿ المشروع

ف مف المفروض أف تقوـ بو مصر لكف ىذه العممية ه الحكومة المصرية الذي كالتتكبد عبأ
وىذا ما  %40لكف حصة الجانب المصري تمثؿ فقط بنسبة ، (1)قاـ بيا الشريؾ األجنبي

األخذ بما قررتو  فبل يمكننا إال   ،أدرجو األطراؼ في عقدىـ وحتى فيما يتعمؽ بصفة  المشروع
محكمة التحكيـ مف قرارات تضمنت رفض طمبات وحجج الحكومة المصرية حتى ولو كاف 
ذلؾ فيو يوافؽ تماما ما اتفؽ عميو األطراؼ أيضا، الحكومة المصرية قد تفحصت المشروع  

وذلؾ بجزر "فيجي" في إطار انجاز المشروع فمصر كانت عمى ، ورخصت بعممية البيع
( لعمميات تقسيـ E.I.D.Cبموافقتيا عمى قياـ الشركة المصرية بتطوير السياحة ) دراية، وأقرت

 (.E.I.D.Cالمشروع مف طرؼ ) إلنجازبعض األراضي البلزمة 
الموافقة عمى قرارات محكمة التحكيـ والمتمثمة في أف نزاع شركة ب ال يمكف إال   ،إذف

(S.P.P وحكومة جميورية مصر العربية )لو عبلقة مباشرة باالستثمار و  ،ةطبيعة قانوني ذو
 ينعقد االختصاص لممحكمة لمفصؿ في النزاع.منو و 

 فرع الثالثال
 تراضي األطراف

مف اتفاقية واشنطف التي تعتبر بمثابة أوؿ ممارسة لممركز الدولي  61نصت المادة 
المركز إلى أي  نزاع قانوني  اختصاصيمتد »عمى: ( CRDI)لتسوية منازعات االستثمار 

ينشأ مباشرة عف أحد االستثمارات بيف دولة مف الدوؿ المتعاقدة )أو أحد األقساـ المكونة 
ي دولة ليا، الذي تعينو تمؾ الدولة لممركز أو إحدى وكاالتيا التي تعينيا( وبيف أحد مواطن

                                                
 وما بعدىا. 25ص مرجع سابؽ،،.... النظام القانوني في تسوية المنازعاتحسيف أحمد الجندي،  -1
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وعندما يعطي الطرفاف ، النزاع كتابة عمى عرضو عمى المركز أخرى متعاقدة، ويوافؽ طرفا
 .(1)«موافقتيما ال يجوز ألحدىما أف يسحب موافقتو بإرادتو المنفردة

يفيـ مف نص المادة أف  رضا أطراؼ النزاع يعتبر شرطا مف شروط الخضوع 
، وبالتالي تعتبر رضا األطراؼ (2)الختصاص المركز، واشترطت أف يكوف الرضا مكتوبا

بالمجوء لمتحكيـ أماـ المركز ىو األساس الختصاصو، أي أن و ال يمكف لممركز النظر في 
نزاع لـ يتفؽ طرفاه عمى المجوء لممركز، وأن و عندما يقبؿ الطرفاف بيذا المجوء إلى المركز 

ابعة لممركز تأكيدا عمى ال يمكف ألي  منيما الرجوع عنو، ىذا ما قررتو محكمة التحكيـ الت
أف  الدولة  (ALCO V. Jamis)حكمة في نزاع ممف االتفاقية، فقررت ال 61/8حكـ المادة 

المتعاقدة ال يجوز ليا أف تنسحب أو تمغي رضاىا بالتحكيـ أماـ المركز الدولي لتسوية 
 .(3)تـ االتفاؽ عمى ىذا التحكيـ في عقد االستثمار امنازعات االستثمار، إذ

في االتفاؽ عمى تسوية النزاع مف  اطيب أف  الكتابة تعتبر شرطاألستاذ قبايمي  يرى
طرؼ االتفاقية يتوافؽ مع واقع التحكيـ التجاري الدولي، نظرا العتبارات الحماية القانونية 
وخطورة األثر الجوىري الذي يترتب عمى ىذا النوع مف االتفاؽ، أي سمب قضاء الدولة 

 .(4)قائمة بينيـاالختصاص األصيؿ لصالح قضاء خاص يرتضيو األطراؼ لحؿ المنازعة ال
يشترط الرضا المباشر بيف األطراؼ، أو ما يعرؼ بػ)االتفاؽ المباشر بيف األطراؼ( 
الذي تجسد مف خبلؿ شرط التحكيـ الذي يتضمنو عقد االستثمار أو ما يعرؼ بػ)عقد 

                                                
1- FOUILLET Helene, «le consentement de l’Etat à l’arbitrage du centre international des 
règlements des différents relatif à l’investissement» , mémoire de droit international, université 
Panthéon-Assas, Paris, 2010- 2011, p 6. 

 .868، ص8558، مرجع سابؽ...، التحكيم كوسيمة لفض المنازعات أحمد عبد الحميد عشوش،  -2
التحكيم في منازعات عقود االستثمار )وفقا لمقانون األردني وبعض االتفاقيات المصادق حساـ مرواف أبو حميدة،  -3

 .1، ص6088-6080الجامعة األردنية، األردف، عمييا من قبل المحكمة األردنية الياشمية، 
ي لفض المنازعات االستثمارية بين الدول ورعايا الدول نظام تسوية المنازعات في إطار المركز الدولقبايمي طيب،  -4

-6008مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  األخرى،
 .14، ص6006
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الدولة( القائـ بيف المستثمر األجنبي والدولة المضيفة لبلستثمار،حيث أن و يمكف لؤلطراؼ 
( عف طريؽ االتفاؽ، CIRDIإلى المركز الدولي لتسوية منازعات عقود الستثمار ) المجوء

لذلؾ يبلحظ أف  معظـ القضايا التي تعرض عمى المركز مرتكزة عمى شرط التحكيـ، بينما 
االتفاؽ  نادرا ما يتـ المجوء إليو، بالتالي فإن و مف الضروري تفحص تحرير الشرط التحكيمي 

رط ذلؾ مف أجؿ تسييؿ العممية ػلشاقد ذكر عدة أمثمة مف  CIRDI))فإف  عند التفاوض، ليذا 
 عند تحرير شرط التحكيـ:

 «Le gouvernement /non de la collectivité publique ou de l’organisme de 

nom de l’Etat contractant (dénommé ci-après l’État d’accueil) et nom de 

l’investisseur (dénommé ci-après l’ «investisseur ») consentent par la présent 

à soumettre au centre international pour le règlement des différends relatif 

aux investissements (dénommé ci-après le « centre ») tout litige né du présent 

accord ou en relation avec lui en vue de son règlement par 

conciliation/arbitrage/conciliation puis arbitrage si le litige n’a pas été réglé 

dans les délais de la communication du rapport de la communication de 

conciliation aux parties conformément aux dispositions de la convention pour 

le règlement des différends relatifs aux investissements entre l’Etat 

(dénommé ci-après la «convention»)»(1).                                                    

 اإال  أف  واقع التحكيـ أماـ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار قد أفرز صور 
عمى  ؾ بموجب نص تشريعي داخمي أو بناءجديدة لمتراضي عمى اختصاصو سواء كاف ذل

نص اتفاقي الذي يتميز بانفصاؿ التعبير عف إرادة كؿ طرؼ أو بناءا عمى نص اتفاقي، 
وىو تراض يختمؼ في شروطو ونتائجو عف التراضي في إطار إبراـ اتفاؽ تحكيمي 

 .(2)تقميدي

                                                
1- FOUILLET Helene, Le consentement de l’Etat… , op-cit, pp.8-9. 

 .1-6... ، مرجع سابؽ، ص ص المنازعات في إطار المركزنظام تسوية قبايمي طيب،  -2
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 الفرع الرابع
 م دون اتفاققبول التحكي

التـز المركز الدولي لمنازعات عقود االستثمار خبلؿ العقديف األوليف مف إنشائو 
باألساس االتفاقي لعقد اختصاصو، إال  أن و في السنوات األخيرة اتجو إلى التوسع في تفسير 

مف االتفاقية حيث اكتفت ىيئات المركز لتقرير اختصاصيا في نظر  61/8نص المادة 
معروضة عميو عمى وجود نص تشريعي في قانوف الدولة المضيفة تشير إلى القضايا ال

 التحكيـ لدى المركز أو استنادا إلى اتفاقية استثمار ثنائية أو متعددة األطراؼ.

إلى تشريعات االستثمار  التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار استنادا-أوال
 الداخمية

خاصة النامية منيا أسموبا الستقطاب االستثمارات األجنبية مف انتيجت معظـ الدوؿ 
وخبرات واسعة ذلؾ عف طريؽ منح المستثمريف األجانب امتيازات عديدة ومف  تكنولوجيات

الممغى  86-51بيف ىذه الدوؿ نجد الجزائر، ىذا ما نصت عميو في المرسـو التشريعي 
مرسـو تـ انتقاده مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي، . إال  أف  ىذا ال(1)االستثمارالمتعمؽ بترقية 

إذ تـ التأكيد عمى أف  ىذا المرسـو الذي لـ ، 6008وذلؾ في تقريره حوؿ الجزائر في ماي 
 ،برضا المتعامميف بسبب النقائص التي تشوبو، بالتالي أكد ضرورة إلغاء ىذا المرسـو حظي

تعمؽ بتطوير االستثمار الذي الم 60/04/6008المؤرخ في  05-08حيث صدر األمر رقـ 
86-51منو عمى إلغاء أحكاـ المرسـو التشريعي  61نصت عميو المادة 

(2). 
ىذا األمر يتميز عف كؿ قوانيف االستثمار السابقة بالضمانات والحوافز التي يقدميا 
المستثمر الوطني واألجنبي عمى حد السواء. ولـ يتوقؼ ىذا النسؽ مف اإلصبلحات 

                                                
 .22مرجع سابؽ، ص تراضي األطراف عمى التحكيم أمام المركز،حسيني يمينة،  -1
 .66/04/6008في  الصادر 43 دديتعمؽ بتطوير االستثمار، ج.ر.ع 60/04/6008المؤرخ في  01-08أمر رقـ  -2
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بؿ تعداىا إلى  05-08ي مجاؿ االستثمار عمى ما جاء بو األمر رقـ االقتصادية ف
الذي  81/03/6002المؤرخ في  04-02إصبلحات أعمؽ مف ذلؾ وىذا بصور األمر رقـ 

 .(1)منح لممستثمريف األجانب مزايا أكبر
كانت أوؿ قضية أثيرت فييا مسالة اختصاص المركز استنادا إلى تشريع داخمي 

(Southern Pacific Propreté/ SPP ضد مصر، حيث قبؿ المركز ألوؿ مرة أف يقـو )
شخص خاص بإقامة دعوة تحكيمية ضد دولة استنادا إلى تشريع وطني ليذه الدولة تحيؿ 

 .(CIRDI)إلى تحكيـ لدى المركز الدولي 

 قبول التحكيم بناء عمى االتفاقيات المتعمقة باالستثمار-ثانيا

لمواضيع االستثمار وذلؾ بنصيا عمى  شامبل امار تنظيمتتولى اتفاقيات االستث
مجموعة مف الضمانات، ويعد التنصيص عمى التحكيـ التجاري الدولي مف أىـ ىذه 
االمتيازات، حيث تمجا الدوؿ إلى تبني ىذه اآللية لتسوية المنازعات حسب تجنب المستثمر 

تفاقيات التي تحيؿ إلى تحكيـ المركز المجوء إلى القضاء الداخمي لمدولة ونتيجة لتزايد ىذه اال
الدولي ظير نوع جديد مف التحكيـ عمى أساس االتفاقيات سواء الثنائية أو المتعددة 
األطراؼ، رغـ أن و لـ يمؽ ترحيبا مف الدوؿ التي ال زالت متمسكة بضرورة موافقتيا عمى 

 .(2)لنزاعااتخاذ التحكيـ كآلية لتسوية 
 المطمب الثاني

المجوء إلى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات عقود إجراءات 
 االستثمار

ال تتضمف تبياف إجراءات التحكيـ  "مشارطة"أو  "شرطا"إف  اتفاؽ التحكيـ سواء كاف 

                                                
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص  في القانون الجزائري، االستثمار األجنبي معاممةمقداد ربيعة،  -1

 .2ص ، 6004قانوف التنمية الوطنية، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .50، ص...، مرجع سابؽاألطراف عمى التحكيم أمام المركز يتراضحسيني يمينة،  -2
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بؿ اقتضت عميو كجية تحكيمية يوكؿ ليا أمر البت  ،أماـ المركز الدولي لتسوية المنازعات
ثـ اآلثار  )فرع أول(،طبيؽ اإلجراءات المتبعة أماـ المركز في النزاعات المحتممة، وبذلؾ ت

 )فرع ثان(. لتحكيـابة عف صدور حكـ تالمتر 

 الفرع األول
 منظر في النزاعلاإلجراءات المتبعة 

لمتحكيـ أماـ المركز أف يقدـ طمبا لذلؾ  ىةيجب عمى الطرؼ الذي يريد أف يتقدـ بنزا
)أوال(، وقد تركت اتفاقية واشنطف الحرية الكاممة ألطراؼ النزاع في تشكيؿ محكمة التحكيـ 
)ثانيا(، ثـ تقـو المحكمة التحكيمية بممارسة سمطاتيا )ثالثا(، وبعدىا تقـو بإصدار الحكـ 

 )رابعا(.
 تقديم طمب التحكيم-أوال

ـ لمتحكيـ أماـ المركز سواء كانت دولة متعاقدة أو فردا أو شركة عمى الطرؼ المتقد
، يكوف ىتنتمي بجنسيتيا إلى دولة متعاقدة أخرى عمى وجوب تقديـ طمب كتابي إلقامة الدعو 

 .(1)عف عريضة لؤلميف العاـ لممركز مف قبؿ أحد طرفي النزاع
 يجب أف يتضمف الطمب المعمومات التالية:

  ؼ في النزاع وعنواف كؿ منيـ.التعييف بدقة لكؿ طر 
 .ذكر ما إذا كاف أحد األطراؼ مؤسسة أو ىيئة تابعة لمدولة المتعاقدة 
  لرضا.ااإلشارة إلى تاريخ الرضاء بالتحكيـ والوثيقة التي سجؿ فييا ىذا 
  اإلشارة إلى أف  الطرؼ الثاني يحمؿ جنسية دولة متعاقدة أخرى، ويجب تحديد

ذا كاف الطرؼ في إجراءات التحكيـ شخصا الجنسية في تاريخ الرضاء ب التحكيـ، وا 
طبيعيا فيجب بياف جنسيتو في تاريخ تقديـ طمب التحكيـ، وأن و ال يحمؿ جنسية الدولة 
األولى الطرؼ في النزاع سواء عند تاريخ الرضاء أو عند تاريخ الطمب، أم ا إذا كاف 

                                                
 .144، صمرجع سابؽ ،...، االستثمارات الدوليةقادري عبد العزيز،  -1
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د في الطمب أن و كاف يتمتع الطرؼ في إجراءات التحكيـ شخصا اعتباريا فيجب أف يحد  
 بجنسية إحدى الدوؿ المتعاقدة الطرؼ في المنازعة في تاريخ الرضاء بالتحكيـ.

 (1)بياف أف  النزاع بيف األطراؼ ىو نزاع قانوني نشأ عف استثمار. 

 تشكيل محكمة التحكيم-ثانيا
يجب عمى األطراؼ طبقا التفاقية واشنطف، اختيار المحكميف في أقرب فرصة مف 
وقت تسجيؿ طمب التحكيـ أماـ المركز، والمدة المقررة مف االتفاقية لؤلطراؼ لتعييف 

مف الوقت الذي تـ فيو تسجيؿ الطمب لدى السكرتير العاـ  االمحكميف ال تزيد عف تسعيف يوم
 .(2)مدة بيف األطراؼ عمى تعييف المحكميف في أطوؿ امسبق الممركز، إال  إذا كاف اتفاق

دـ اتفاؽ الطرفيف بشأف عدد المحكميف وطريقة تعيينيـ تقوـ ىيئة أم ا في حالة ع
في حالة عدم اتفاق »مف االتفاقية عمى أن و:  13/6ىذا ما نصت عميو المادة  ،التحكيـ بذلؾ

 ااألطراف بشأن عدد المحكمين وطريقة تعيينيم، تظم المحكمة ثالث محكمين يعين كل طرف محكم
 .(3)«أمّا المحكم الثالث والذي ىو رئيس المحكمة فإّنو يعين باالتفاق بين الطرفين اواحد

غياب اتفاؽ األطراؼ فإن و تكوف المحكمة  و في حالةمف خبلؿ نص المادة أن  نستنتج 
ذات تشكيؿ ثبلثي كؿ طرؼ يعيف محكـ واحد ويعيف المحكـ الثالث بصفة رئيس المحكمة 

 باتفاؽ الطرفيف.

أف  المحكمة التحكيمية تعرؼ بالتشكيمة والدعوة  (CIRDI)مف تنظيـ  81قضت المادة 
بتبميغ األطراؼ أف  المحكميف قد قبموا  ـلعااالتي تربط إلى التاريخ الذي يقـو فيو السكرتير 

عمى يوقع  أف تعيينيـ، لكف قبؿ أوؿ جمسة لممحكمة أو عند انعقادىا، وعمى كؿ محكـ

                                                
 .16مرجع سابؽ، ص...، التحكيم بين المستثمر األجنبيجبلؿ وفاء محمديف،  -1
 .14صالمرجع نفسو،  -2
 .8521اتفاقية المركز الدولي لفض منازعات االستثمار )اتفاقية واشنطف(،  -3
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إلشارة أف  ىناؾ عدة أنواع مف ىذه التصريحات وكمثاؿ عنيا: ألتـز التصريح. وتجدر ا
بالحكـ عمى األطراؼ بطريقة عادلة وعدـ قبوؿ التعميـ أو التعويض متعمؽ بالحكـ ميما كاف 

بالتالي عمى ، مصدره، باستثناء تمؾ التي يتـ توقعيا في التنظيـ اإلداري أو المالي لممركز
ؿ عف يتصريح قبؿ نياية أوؿ جمسة لممحكمة فإن و يستقكؿ محكـ لـ يوقع عمى ىذا ال

 .(1)منصبو

 سمطات ووظائف الييئة التحكيمية-ثالثا
ن يا تقـو بالفصؿ في موضوع اختصاصيا مف عدمو ثـ إبعد أف تتشكؿ ىيئة التحكيـ ف

 .القانوف الواجب التطبيؽ والنظر في الخصومة التحكيمية تحديد

 الفصل في موضوع النزاع-0

يسمى االختصاص و يجب عمى المحكمة النظر في موضوع اختصاصيا 
أّن المحكمة محكومة »مف االتفاقية:  48/8باالختصاص، ىذا ما نصت عميو المادة 

ن يا تقـو بفحصو إكما أن و إذا أثير دفع بعدـ اختصاصيا مف قبؿ األطراؼ ف«. باختصاصيا
مف االتفاقية عمى:  48/6لمادة ابتقرير ما إذا كاف مف المسائؿ الشكمية أو الموضوعية حسب 

إذا أثير دفع بعدـ االختصاص مف قبؿ أحد األطراؼ يقوـ عمى االدعاء بعدـ دخوؿ النزاع »
صو ة فإن يا تقـو بفحػفي نطاؽ اختصاص المركز أو مف أجؿ أي  سبب آخر يتعمؽ بالمحكم

وعمييا أف تقرر ما إذا كاف يجب أف يعامؿ باعتباره مسألة شكمية أو أف  فحصو يجب أف 
 .(2)«يمحؽ بفحص النقاط الموضوعية

                                                
1- CIRDI, règlement de mécanisme supplémentaire (centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements, Washington, Janvier 2003.  

 .861...،  مرجع سابؽ، ص التحكيم كوسيمة لفض لمنازعاتأحمد عبد الحميد عشوش،  -2
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 تطبيق القانون-4

عمى موضوع النزاع  وتطبيقتتمثؿ وظائؼ المحكمة في تطبيؽ القانوف، ونعني بو 
تنظيـ إجراءات سير  وليس عمى إجراءات التحكيـ باعتبار أف  االتفاقية حرصت عمى

الخصومة بصفة ذاتية، مع مراعاة اتفاؽ األطراؼ، حيث أف  االتفاقية أخذت بمبدأ حرية 
األطراؼ في تحديد القانوف الواجب التطبيؽ، فيمكف اختيار قانوف أحد األطراؼ أو نظاـ 

نوف قانوني آخر تابع لدولة أخرى، وعند غياب مثؿ ىذا االتفاؽ فيكوف لممحكمة أف تطبؽ قا
كذلؾ مبادئ القانوف الدولي المتعمقة ع )شاممة قواعد تنازع القوانيف( الدولة طرؼ في النزا

 .(1)بالموضوع

 صدور حكم التحكيم-رابعا
ال يمكف لممحكمة التحكيمية أف تصدر حكما في النزاع المعروض عمييا إال  بعد 

 .(2)إجراء المداولة السرية

النظر في النزاع تقرر غمؽ الجمسة لتتخذ  بعد أف تنتيي المحكمة التحكيمية مف
، ويشترط مف الناحية الموضوعية أف (3)كؿ مسألة بأغمبية األصوات الحكـ، حيث تفصؿ في

، ومف الناحية الشكمية يشترط (4)وأف يكوف الحكـ مسببا ىيرد عمى كافة الطمبات في الدعو 
ذا تابة وموقعا عميو مف طرؼ المحكمةأف يصدر الحكـ ك استوت ىذه الشروط فكؿ ، وا 

 .(5)طرؼ يمتـز بتنفيذ الحكـ ماعدا في الحاالت التي تنص فييا االتفاقية عمى خبلؼ ذلؾ

                                                
 .15...، مرجع سابؽ، صالتحكيم بين المستثمر األجنبيجبلؿ وفاء محمديف،  -1
 .18-64وؿ، ص صفي الفصؿ األالتفصيؿ فيو تـ   -  
 .44المرجع نفسو، ص -2

3- TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Edition, Alger, 
2007, p160. 

 .41مرجع سابؽ، ص...، التحكيم بين المستثمر األجنبيجبلؿ وفاء محمديف،  -4
5- TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage …, op-cit, p 162. 
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 الفرع الثاني
 التحكيماآلثار المترتبة عن صدور حكم 

تسمح بتنفيذه التي بالحجية القانونية الكاممة الصادر عف المركز  يتمتع حكـ التحكيـ
أخرى )أوال(، باعتبار الحكـ التحكيـ لممركز نيائيا ال  قانونية شروطبأية مباشرة ودوف ربطو 

باستثناء ما أوردتو االتفاقية  القانوف المدنييقبؿ أي  طريؽ مف طرؽ الطعف المعروضة في 
 مف وسائؿ تمكف األطراؼ مف مراجعة الحكـ أو الطعف فيو )ثانيا(.

 تنفيذ حكم التحكيم-أوال
كؿ دولة طرؼ في االتفاقية باالعتراؼ بأي حكـ صدر مف المركز وعمى تنفيذ  تمتـز

 .(1)محتوى الحكـ واعتباره كحكـ نيائي صادر عف محاكميا الداخمية

محكمة تحكيـ المركز يمكف تنفيذه تمقائيا دوف الرجوع إلى أي  عف إف  الحكـ الصادر 
ؼ بأف  الحكـ الصادر مف محكمة إجراءات أخرى، إذ يجب عمى كؿ دولة متعاقدة االعترا

المركز ممـز ليا بتنفيذه بمجرد إبراز نسخة مف الحكـ مصادؽ عمييا مف السكرتير العاـ 
يتعيف عمى كؿ دولة متعاقدة أف : مف االتفاقية 14/8لممركز، ىذا ما قضت عميو المادة 

داخؿ أراضييا ا وتضمف ممزم اتعترؼ بأي  حكـ يصدر في نطاؽ ىذه االتفاقية باعتباره حكم
تنفيذ االلتزامات المالية التي يفرضيا الحكـ عمى نحو ما يتبع بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف 
ذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظاـ فيدرالي فإنيا تضمف تنفيذ الحكـ  محاكـ ىذه الدولة، وا 

 .(2)عف طريؽ تدخؿ محاكميا الفيدرالية

                                                
1- TRARI TANI Mostefa, Droit algérien de l’arbitrage …, op-cit, p164. 

2- BEBOHI Sylvie, L’exécution des sentences arbitrales, étude comparée des dispositifs d’exécution 
forcée du CIRDI et de la CCJA, Thèse de Doctorat en droit de l’arbitrage, Université de Picardie Jules 
Verne, Amiens, 03/04/2014, p13. 
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نفيذه عمى أراضي دولة متعاقدة، يتعيف مف أجؿ الحصوؿ عمى االعتراؼ بالحكـ وت
عمى الخصـ صاحب الشأف أف يقدـ صورة مف الحكـ معتمدة لدى السكرتير العاـ إلى 
المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أية سمطة أخرى تعينيا الدولة المتعاقدة ليذا الغرض 

و أية سمطات ويجب عمى كؿ دولة متعاقدة أف تخطر السكرتير العاـ بالمحكمة المختصة، أ
 .(1)تعي نيا ليذا الغرض وبأي ة تغيرات الحقة في ىذا األمر

المبلحظ أف  اتفاقية واشنطف أغفمت تنظيـ القواعد العممية لمتنفيذ، واكتفت بوجوب 
االعتراؼ وضماف التنفيذ، ومف أجؿ ضماف أكبر لتنفيذ حكـ التنفيذ فإن و يحؽ لممستثمر 
طمب الحماية الدبموماسية مف دولتو كوسيمة لحمايتو عند عدـ احتراـ الدولة المضيفة لمحكـ 

مف االتفاقية  63المادة  وىذا ما قضت عميومف محكمة تحكيـ المركز، الذي يصدر ضدىا 
إذ يجوز ألي ة دولة متعاقدة أف تمنح الحماية الدبموماسية أو ترفع قضية دولية في خصوص 

 .(2)النزاع إال  إذا رفضت الدولة المتعاقدة األخرى الحكـ الصادر في النزاع

 الطعن في حكم التحكيم-ثانيا
ـ المحكميف عند صدوره طابعا إلزاميا اتجاه األطراؼ، واألصؿ أف  أحكاـ تكتسي أحكا  

إال   (3)ؽ الطعف، ماعدا الحاالت التي وضعتيا االتفاقيةيؽ مف ُطر التحكيـ ال تخضع ألي  طر 
أف  الطابع اإللزامي لمحكـ ال يحـر األطراؼ مف حؽ ممارسة طعف ضده عند االقتضاء، 
وخبلفا لما ىو جاري بو العمؿ الذي يمنح االختصاص لمجيات القضائية التابعة لمكاف مقر 
التحكيـ فيما يتعمؽ بدراسة الطعوف باإللغاء ضد القرارات التحكيمية لمجنة الدولية لتسوية 

                                                
 .42مرجع سابؽ، ص... ،  التحكيم بين المستثمر األجنبيجبلؿ وفاء محمديف،  -1
 .804مرجع سابؽ، ص...، تراضيي األطراف عمى التحكيم أمام المركزطيب، قبايمي  -2
 .804ص نفسو، المرجع -3
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فإف  محكمة التحكيـ الخاصة  (1)ت المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخػرىالنزاعا
 قد أقرت طرؽ طعف خاصة بيا.

أّن قرار المحكمين إلزامي لؤلطراف »مف االتفاقية عمى:  11/8في ىذا الصدد تنص المادة 
 .(2)«قيةوليس قابل لالستئناف أو لمطعون األخرى باستثناء تمك المقررة في االتفا

يختص المركز دوف غيره بالنظر في الطعوف التي يمكف رفعيا ضد قرارات المحكميف 
 الصادرة في ظؿ قوانينو.

يمكف لؤلطراؼ المتنازعة طمب مراجعة الحكـ التحكيـ أو الطعف في الحكـ الصادر 
 (3) مف محكمة تحكيـ المركز كما يمي:

 طمب مراجعة الحكم-0

جوز لكل من األطراف أن يطمب كتابة إلى ي»مف االتفاقية عمى أن و:  18نصت المادة 
السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شانيا أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، 
بشرط أن تكون ىذه الواقعة مجيولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة 

 م، بحيث أن تجاىميا لم يكن راجعا إلى خطأ الطالب.النظر في الحك

  يجب أن يقّدم طمب إعادة النظر خالل التسعين يوما التالية الكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع
 األحوال خالل السنوات الثالث التالية لصدور الحكم.

  ب إعادة النظر يجب أن يعرض الطمب بقدر اإلمكان عمى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطمو
ذا تعذر ذلك تشكل محكمة جديدة لمنظر فيو.  فيو، وا 

  تقرر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في يجوز لممحكمة متى قدرت أن الظروف تتطمب ذلك أّن
ذا طمب الخصم، في صدد إعادة النظر، وقف تنفيذ الحكم، فإّن التنفيذ يوقف  طمب إعادة النظر، وا 

 .(4)«ىذا الطمب مؤقتا حتى تفصل المحكمة في

                                                
1- BEBOHI Sylvie, Les avantages des règlements…, op.cit, p14. 

 .8521اتفاقية المركز الدولي لفض منازعات االستثمار، اتفاقية واشنطف،  -2
3- BEBOHI Sylvie, Les avantages des règlements …, op.cit, p14. 
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 طمب تفسير الحكم-4

ف طمب تفسير معنى أو مضموف الحكـ أو إمف االتفاقية، ف 10نصت عميو المادة 
العاـ لممركز الذي يعرضو عمى المحكمة التي أصدرت  يفنطاقو بتقديـ طمب كتابي إلى األم

ذا تعذر ذلؾ فتشكؿ محكمة جديدة لتفسير الحكـ.  الحكـ، وا 

أف تقرر وقؼ تنفيذ الحكـ مؤقتا لغاية الفصؿ في طمب في أي حاؿ يجوز لممحكمة 
ذا ما رأت الظروؼ تستدعي ذلؾ، أو بطمب مف المدعي إذا أبدى رغبتو في وقؼ  التفسير، وا 

 تنفيذ الحكـ مف خبلؿ طمب التفسير المقدـ لممحكمة.
فميا أما في حالة ما إذا أغفمت المحكمة عف ذكر بعض المسائؿ عند إصدار الحكـ، 

أف تفصؿ في تمؾ المسائؿ التي أغفمتيا وأف تصحح األخطاء المادية الواردة في الحكـ بناء 
دور الحكـ وبعد يوما مف ص (41)عمى طمب يقدمو احد طرفي النزاع خبلؿ خمس وأربعوف 

خر، ويعتبر قرارىا جزءا ال يتجزأ مف الحكـ، وبذلؾ تخطر بو الطرفيف أخطارىا لمطرؼ اآل
 .(1)ؿ المقررة لمحكـبنفس األشكا

 طمب إبطال الحكم-0

يجوز لكل من الطرفين أن يطمب كتابة إلى السكرتير »مف االتفاقية عمى:  16نصت المادة 
 العام إلغاء الحكم ألحد األسباب التالية:

 عيب في تكوين المحكمة. - أ

 تجاوز المحكمة حدود سمطاتيا بشكل واضح. - ب

 رشوة أحد أعضاء المحكمة. - ت

 لقاعدة إجرائية أساسية. التجاىل الجسيم - ث

 .(2)«خمو الحكم من األسباب - ج

                                                
1- BEBOHI Sylvie, Les avantages des règlements …, op.cit, p14. 

 اتفاقية المركز الدولي لفض منازعات االستثمار، مرجع سابؽ.  -2
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الحكـ خبلؿ المائة وعشروف يوما التالية لصدور الحكـ  إلغاءىذا عمى أف يقدـ طمب 
الرشوة، فإف الطمب يوجو خبلؿ مائة وعشروف يوما مف  إلى اإللغاءإال  أن و إذا استند طمب 

ف تأريخ الحكـ، وبذلؾ يقوـ رئيس االرتشاء، وفي جميع األحواؿ ثبلث سنوات ماكتشاؼ 
المجمس اإلداري بتكويف لجنة خاصة تصمـ ثبلث محكميف غير أولئؾ الذيف سمكوا المحكمة 
التي أصدرت الحكـ، بذلؾ يقـو رئيس باإلضافة إلى أن و يشترط أال يكوف مف جنسية أي 

ذ رعاياىا عضو مف أعضاء المحكمة التي فصمت في األوؿ، وال مف جنسية الدولة التي أخ
طرؼ في النزاع، وال مف األشخاص الذيف عينوا في قائمة المحكميف مف قبؿ الدولتيف 

 .(1)المشار إلييما، وأال يكونوا قد قاموا بدور المستشاريف في نفس القضية
ة الخاصة بإبطاؿ الحكـ كميا أو جزئيا، وال يجوز ليا أف تقرر وقت تنفيذ نتتكفؿ المج

طمب اإلبطاؿ في حالة الضرورة، أو في حالة ما إذا ضمف المدعي الحكـ إلى أف تفصؿ في 
ذا أعمنت المجنة بطبلف الحكـ يعرض النزاع بناء  طمب اإلبطاؿ بإرادتو في وقؼ الحكـ، وا 
عمى طمب الطرؼ صاحب المصمحة المستعجمة عمى محكمة جديدة تشكؿ بتشكيمة 

 .(2)جديدة
المركز الدولي لتسوية  ألف   ،إللغاءإف أحد الطعوف البالغة األىمية ىو الطعف با

لمنظر في كؿ طمب إلغاء لجنة مختصة تتكوف مف ثبلثة  استحدثنزاعات االستثمار قد 
 .(3)أعضاء يتـ اختيارىـ ضمف قائمة المحكميف

 الطعف عمى سبيؿ التذكير، نظرا النحراؼ بعض المجاف المختصة، يجب التذكير بأف
إعادة النظر في القرار مف حيث الموضوع، ويكمف في  ةإمكانيبصفة عامة يستبعد باإللغاء 

ررة أـ ال وفي ػمسألة الطعف باإللغاء مب يالتحقؽ إذا ما كانت التظممات المستندة إلييا ف
جب عمى المجاف المختصة أف تحقؽ أسسا في ي( .C.I.R.D.Iإطار الطعف باإللغاء الخاص بػ )

                                                
 وما بعدىا. 144مرجع سابؽ، ص االستثمارات الدولية...،قادري عبد العزيز،  -1
 .141صالمرجع نفسو،   -2

3 - BEBOHI Sylvie, Les avantages des règlements …,  op.cit, p. 15. 
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مف  16لغاء المنصوص عمييا في المادة سباب اإلأ مدة قانونية ىذه األخيرة عمى أساس
( ينظر بنفسو الطعوف ضد القرارات الصادرة في .C.I.R.D.I) غير أف  ، (.C.I.R.D.Iاتفاقية )

 .(1)لتي يتمتع بيا حاليا وفي فعالية نظاـ التحكيـاظؿ قوانينو، يساىـ في السمعة 

العديد ألجنبي استثمر و مف أجؿ تشجيع االستثمار البد مف منح المخبلصة القوؿ أن
، ويعتبر التحكيـ الدولي مف الضمانات في حالة نشوب نزاع بينو وبيف الدولة المضيفة

ومف بيف ىذه الضمانات المركز الدولي لتسوية  لتسوية منازعات االستثمارنسب الوسيمة األ
التي وضحت  8521عاـ  بموجب اتفاقية واشنطف ئالذي أنش( CIRDIمنازعات االستثمار )

اـ القانونية التي يقـو عمييا المركز الدولي سواء مف حيث الشروط الواجب توفرىا األحك
لموضوعية، حيث البد أف يكوف النزاع ذات طابع قانوني، االختصاصو المتمثمة في الشروط 

 فالنزاع السياسي ال يدخؿ في نطاؽ اختصاص المركز الدولي.

لكف وجدت محاوالت كثيرة لتعريؼ  لـ تشر االتفاقية إلى المقصود بالنزاع القانوني،
النزاع القانوني، فحسب واضعي االتفاقية يعتبر خبلؼ مرتبط بحؽ أو التزاـ قانوني ناشئ 

ف يكوف لديو عبلقة أ باإلضافة إلى ضرورة وجود نزاع قانوني، يجب، عف عقد االستثمار
 .مباشرة باالستثمار

ص المركز التي مف بينيا كما تشترط االتفاقية توفر الشروط الشخصية الختصا 
و أن   ضرورة وجود دولة متعاقدة في اتفاقية واشنطف ومستثمر تابع لدولة متعاقدة أخرى، إال  

أسس كطرؼ في تيمكف لدولة غير متعاقدة في االتفاقية المجوء إلى المركز بشرط أف ال ت
المجاؿ مفتوحا ولـ ذ ترؾ إ، (C.I.R.D.I) فالمشرع سمح لؤلفراد المجوء إلى، إجراءات التسوية

 تراضي بيف أطراؼ النزاع.اللكف بشرط توافر  ،وقيضي

 

                                                
1 - BEBOHI Sylvie, Les avantages des règlements …,  op. cit, pp. 15-16. 
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 خاتمة
أسموب التحكيـ الدولي في إطار منازعات االستثمار مرتبط  يمكف القوؿ أف نجاح

األجنبي وضماناتو وبيف متطمبات خطط  بمدى تحقيقو لمتوازف المنشود بيف حقوؽ المستثمر
بات مؤكدا ضرورة تطوير التحكيـ الدولي بما  ومف ثـ ،المستقبمة لمببلد التنمية االقتصادية

يتوافؽ مع طبيعة روابط االستثمار وخصوصية ما يفرزه مف منازعات االستثمار إليجاد 
حماية رأس الماؿ األجنبي لالقواعد المادية الكفيمة  صيغة دولية قادرة عمى تقنيف كثير مف

قامة العدالة المتوازنة التي تتطمع إلييا الدوؿ وخاصة النامية ونجد منيا الجزائر.  وا 
إطار  C.I.R.D.Iىنا بأف وجود مركز لتسوية منازعات االستثمار مثؿ  يجب التنويو

 ـ خصيصا لمتعامؿ مع منازعات استثمارات ذات خصوصية بيف المستثمريفصم   الذيمحايد 
سيما وتشجيع االستثمارات األجنبية، الص، والدوؿ المضيفة ساىـ في تعزيز امف القطاع الخ

 في الدوؿ ذات االقتصاديات النامية ذلؾ مف أجؿ خمؽ بيئة مبلئمة لو.

خبللو إلى  لقد حاولنا في بحثنا تسميط الضوء عمى اختصاص المركز، وتوصمنا مف
 جممة مف النتائج أىميا:

التي يجوز ليا االستفادة مف تحكيـ المركز ىي الدولة المتعاقدة إف األطراؼ  .8
دولة أخرى متعاقدة، ويوسع ليشمؿ المؤسسات والوكاالت التابعة لمدوؿ  اومواطنو 

 المضيفة لبلستثمار، أما المستثمر األجنبي فقد يكوف شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

تحكيـ  ىجوء إلالسبيؿ الوحيد النعقاد اختصاص المركز ىو الرضا مقدما بالم   إف .6
الذي يبـر بيف  (1)صورة عقد االستثمار ذلؾ في يتجسد ،المركز مف قبؿ األطراؼ

 أو في صورة معاىدة ثنائية. ،الدوؿ المضيفة لبلستثمار والمستثمر األجنبي

                                                
1
 - HOCINE Farida, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algerien sur l’efficacité 

de l’arbitrage commercial international, op.cit, p55. 
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تفاقية واشنطف تضمف أف االحتياجات ونة والتدابير الرقابية التي تقدميا ار الم إف  
يتـ االستجابة ليا، وببل شؾ أف المركز  األجنبيالخاصة لكؿ مف الدوؿ المضيفة والمستثمر 

سيبقى آلية ضرورية وفعالة تحقؽ المصمحة المرتقبة لممجتمع الدولي، وأف التحكيـ ىو 
ده مف تغيرات شينما  منازعات عقود االستثمار خصوصا في ظؿ   الوسيمة المثمى لفض  

 متتابعة في عصرنا ىذا.

ف االنتقادات التي يمكف أف توجو متقابؿ محاسف التحكيـ سمبيات ال يمكف تجاوزىا ف
مع القضاء خاصة عندما يكوف التحكيـ دوليا، ففي ىذه  بالمقارنةمصاريفو  كثرة لمتحكيـ،
 فمنزاع والمحاميف ىيئة التحكيـ )الثبلثة مثبل( وأطراؼ ال أعضاء يكوف كؿ مف الحالة قد

مقيميف في دولة مختمفة، مما يعني زيادة مصاريؼ التحكيـ بالنسبة  أو ،جنسيات مختمفة
 اإلداريةىذا باإلضافة ألتعاب المحكميف والمصاريؼ  واجتماعاتيـ في مكاف معيف لتنقبلتيـ

 األتعابفإف ىذه  األغمبالخاصة بالمركز الذي ينظـ التحكيـ، حيث يكوف مؤسسيا، وعمى 
التكمفة  مقدارىا كمما زادت ىذه القيمة، رغـ حيث يزداد، والمصاريؼ تتناسب مع قيمة النزاع

تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار الذي لفعالية  األكثر اآلليةو يبقى أن   الباىضة لممركز إال  
لتي االجزائر  تمجأ إليو أغمب دوؿ العالـ سواء كانت متقدمة أو نامية، نذكر في ىذا الصدد

، كما صادقت مؤكدة استعدادىا لقبوؿ التحكيـ (1)8544صادقت عمى اتفاقية واشنطف في 
اغمب االتفاقيات التي أبرمتيا الجزائر  أفذلؾ  ،(2)8551زائر عمى اتفاقية واشنطف سنة الج

 .(C.I.R.D.I)المجوء إلى التحكيـ عف طريؽ  إمكانيةنصت عمى 

بما يتوافؽ مع جمسة روابط االستثمار،  (CIRDI)لتحكيـ أخيرا نقترح ضرورة تطوير ا
وخصوصية ما يفرزه مف منازعات إليجاد صيغة دولية قادرة عمى تقنيف الكثير مف القواعد 

إقامة العدالة المتوازنة التي تتطمع الدوؿ ، كذا المادية الكفيمة بحماية رأس المالي األجنبي

                                                
 ، يتضمف المصادقة عمى اتفاقية نيويورؾ، مرجع سابؽ.611-44 رقـ مرسـو رئاسي -1
 مرجع سابؽ. ،اتفاقية تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى ... -2
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التوازف بيف حقوؽ وضمانات المستثمر األجنبي، وبيف خاصة النامية منيا الجزائر وتحقيؽ 
 متطمبات خطط التنمية االقتصادية لمبمد المستقبؿ.
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، ص 1985، مصر، 41، عدد المجمة المصرية لمقانوف الدولي

  .8-2ص

محاضرة حول حماية االستثمارات األجنبية عمى ضوء نظام بف عمي بف سيمة ثاني،  .2
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محاضرة ألقيت بنقابة العممية، اتفاق الّتحكيم وقراءة في بعض المشكالت صابر عم ار،  .4
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، الجزائر، 12القضايا والوثائؽ البرلمانية تصدرىا مجمس األمة، عدد
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ممتقى وطني  مطالب الّشفافية،تحكيم االستثمار بين خصوصية الّسرية و عيساوي محمد،  .6
ماي  9و 8حوؿ الت حكيـ الت جاري الد ولي، جامعة بويرة، يومي 

 .10-2ص ص ، 2013

خصوصية الّتحكيم الّتجاري الّدولي في مجال االستثمار أمام المركز قبايمي طيب،  .7
الممتقى الوطني حوؿ الت حكيـ الت جاري الد ولي،   ،C.I.R.D.Iالّدولي

 .5-2، ص ص2013ماي 9و 8جامعة بجاية، يومي 
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تخصص قانوف األعماؿ،  ممّخص محاضرات في الّتحكيم الّتجاري الّدولي،كحوؿ وليد،  .8
 .10-8، ص ص 2013-2012كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

، مجم ة الر افديفلّتحكيم الّتجاري، مبدأ استقالل اّتفاق امصطفى ناطؽ صالح مطموب،  .9
، ص 2010، جامعة موصؿ، العراؽ، 43، العدد 12مجم د 

 .141-113ص

نطاق االختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة مصمح أحمد الطراونو،  .10
بحث مقدـ  عن عقود االستثمار األجنبية وفقا التفاقية واشنطن،
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''الّتحكيم الّتجاري الّدولي وفقًا لتعديالت قانون اإلجراءات المدنية منى ميموف،  .11
، كمية الحقوؽ 7، عددمجم ة المنتدى القانوني ''،86-80واإلدارية 
، ص ص 2012السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعمـو 
164-168. 

 
 موقع االنترنت عمىالمقاالت -4

التحكيم ضمانة إجرائية لتسوية منازعات االستثمار عيؿ إبراىيـ الربيعي، اإبراىيـ إسم .1
عمى الموقع:  ،2001كمية الحقوؽ، جامعة بابؿ،  )دراسة مقارنة(،

 » http://www.uobabylon.edu.iq « 
الّتوجييات الحديثة في  أحمد البدوي ولد محمد يحيى، محمد ولد محمد الراضي، .6

مراكش، ، منتديات ستار تايمز، الّتحكيم الّتجاري الّدولي)شرط التحكيم(
وتـ  » http://www.startimes.com/faspxst:7779582 « ، أنظر: 6002

 .86:00، 85/01/6084في  االطبلع عميو
، منتديات ستارتايمز، ليبيا، التحكيم كوسيمة بديمة لتسوية المنازعاتحمزة حداد،  .1

وتـ  » http://www.statimes.com/t 32237018: «، عمى الموقع  6004
 .84:00، 85/01/6084االطبلع عميو في 

http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.startimes.com/faspxst:/9582
http://www.statimes.com/t :32237018
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تقديم وسائل تسوية منازعات األمم المتحدة، المجنة االقتصادية فرحات حرشاني،  .4
ورشة عمؿ وطنية حوؿ تسوية منازعات واالجتماعية لغربي آسيا آسكو، 

في إطار اتفاقية االستثمار الثنائية، بحث مقدـ مف طرؼ أستاذ قانوف 
، 2011االستثمار في كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، عماف، نشر في 

 ferhat@gmail.com-horchaniعمى الموقع: 
 القانونيةالنصوص -5

 االتفاقيات الدولية:-أ
يتضمف انضماـ إلى  1988نوفمبر  05مؤرخ في  233-88مرسـو رئاسي رقـ  .1

جواف  10االتفاقية التي صادؽ عمييا مؤتمر األمـ المتحدة في نيويورؾ بتاريخ 
في  صادر 48والخاصة باعتماد قرارا التحكيمية األجنبية وتنفيذييا، ج.ر عدد 1958
 .1988نوفمبر  23

، المتضمف المصادقة عمى 30/10/1995المؤرخ في  95/346رئاسي رقـ مرسـو  .2
اتفاقية تسوية المنازعات المتعمقة باالستثمار بيف الدوؿ ورعايا الدوؿ األخرى، ج.ر 

  .1995لسنة  66عدد

 النصوص التشريعية:-ب
يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08قانوف رقـ  .1

 .2008أفريؿ  23الصادرة في  21 واإلدارية، ج.ر عدد
، المتعمؽ بتطوير االستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20المؤرخ في  03-01أمر رقـ  .2

 .22/08/2001الصادر في  47
 05-07يتضمف القانوف المدني معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ  58-75أمر رقـ  .3

 .2007مايو  13الصادر في  31، ج.ر عدد2007مايو  13المؤرخ في 

 األخرىاألجنبية القوانين -6
، مع التعديبلت التي اعتمدت في 1985قانوف نموذجي لمت حكيـ الت جاري الد ولي لعاـ  .1

 .2006، األمـ المتحدة، 2006

mailto:horchani-ferhat@gmail.com
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المتعمؽ بإصدار قانوف في شأف التحكيـ في المواد المدنية والتجارية  27قانوف رقـ  .2
 .1994المصرية، 

الذ ي ات خذتو الجمعية العامة لمجنة األمـ المت حدة لمقانوف الت جاري  18-54رقـ  قرار .1
ادر في   ، عمى الموقع:8532ديسمبر  81الد ولي الص 

» http://www.starsites.com.unictral/ruhes/htm «  تـ االطبلع عميو بتاريخ ،
66/01/6084 ،81:00. 
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